
Hábitos saudáveis 
Atitudes cotidianas favorecem a alimentação infantil adequada: 

 

Sente-se à mesa 
É mais fácil para a criança seguir bons exemplos se os membros da família 
comem juntos 

Cozinha participativa 
Deixe a criança ajudar a preparar seu próprio lanche: isso faz com que ela se 
sinta importante no processo 

Efeitos visuais 
Pratos coloridos e até com desenhos podem estimular os pequenos a comer 
mais e provar alimentos diferentes 

'Dia da besteira' 
Guloseimas não são proibidas, mas devem ser limitadas: escolha um dia da 
semana para refrigerante e fast food 

Supermercado 
Lembre-se: a criança só come o que seus pais compram. Não adianta proibir 
salgadinhos se a dispensa está cheia deles 

Saúde à mão 
Alimentos saudáveis como frutas e verduras devem estar sempre disponíveis 
nas refeições 

Cooperação 
Pergunte à criança o que ela gosta de comer e elabore um cardápio saudável 
ao lado dela 

Regras 
Não deixe que o intervalo entre refeições ultrapasse três horas, e evite que a 
criança coma a qualquer momento 
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Os pais influenciam a dieta dos filhos 

Erros mais comuns 
O comportamento dos pais é crucial na educação alimentar dos filhos 

  

Mau exemplo Se você não come salada, seu filho dificilmente o fará 

Prêmio Guloseimas não devem ser oferecidas como recompensa por um prato vazio 

Castigo A punição não é uma boa estratégia para incentivar a boa alimentação 

Bronca 
Hora de refeição não é momento para brigas: dessa forma, comer se torna 
um ato frustrante 

Exagero Lembre-se: porções para crianças são menores do que a dos adultos 

Ruído 
Refeições devem ocorrer em locais tranquilos, para que as crianças prestem 
atenção ao que ingerem 

Sal 
Evite salgar demais os alimentos, isso prejudica o paladar - o que pode 
provocar doenças no futuro 



Alimento e amor Não use a comida como forma de agradar seus filhos: prefira abraços e beijos 

Falta de limites 
Não troque o cardápio a cada vez que a criança disser que não gosta do que 
lhe é oferecido 
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Vitaminas, fonte de energia 

As vitaminas são fundamentais para que o corpo realize suas funções - também na infância. 

  

Vitaminas  Função Onde encontrar 

A 

Essencial para a visão e para a boa 
formação da pele e das membranas 
mucosas da boca, do nariz e dos 
intestinos. Atua também no sistema 
imunológico 

Fígado, leite integral, arroz integral, 
ameixa preta, ervilhas, brócolis, ovos, 
legumes coloridos (abóbora, cenoura e 
tomate), folhas escuras (espinafre e 
couve) e frutas amarelas ou laranjas 
(mamão, manga e caqui) 

C 
Fortalece as defesas do organismo e 
protege contra infecções 

Frutas cítricas (laranja, goiaba, 
acerola) 

D 
Ajuda na absorção do cálcio e na 
formação dos dentes. Evita a 
osteoporose 

Vegetais escuros e leite integral. São 
ativadas no corpo pelo sol 

E 
Combate o envelhecimento precoce. 
Age em conjunto com a vitamina A 

Nozes, castanhas e óleos 

Complexo B 

Ajuda o organismo a gastar energia. 
Pessoas com deficiência desta 
vitamina têm dificuldade para 
emagrecer 

Aveia e farinha integrais, leite e carnes 

Age na coagulação do sangue 
Vegetais de cor escura (couve, brócolis 
e espinafre) 
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O que os pequenos precisam comer 

O cardápio da infância 

 
Alimentação 

Leite materno 
Características 

Possui os nutrientes necessários ao desenvolvimento e tem potencial imunológico 
Observação 



A fórmula infantil (leite especial para bebês) pode substituir o leite materno, caso a mãe não possa 
amamentar. O leite de vaca é vedado nessa fase 

 
Alimentação 

Papa doce, com frutas, e salgada, com carne e batata, e sucos naturais 
Características 

Início da alimentação mais completa, já que o leite não supre mais todos os nutrientes necessários 
Observação 

Gosto e a textura dos alimentos são percebidos pela criança. A papinha industrializada não deve 
ser oferecida com freqüência 

 
Alimentação 

Entram arroz, feijão, legumes, verduras, carne ou frango desfiado. Temperos fortes devem ser 
evitados 
Características 

Essencial ao desenvolvimento físico e cognitivo: a falta de ferro causa anemia e a de vitaminas e 
minerais afeta a visão e a pele. A escassez de carboidratos prejudica a produção de hormônios 
Observação 

As gorduras não devem ser retiradas do cardápio, pois atuam na formação do cérebro 

 

Alimentação 

Os itens da fase anterior mais alientos ricos em vitamina C, zinco e fibras. 
Características 

Proteínas ajudam no desenvolvimento muscular, vitamina C previne infecções, zinco, a anemia, e 
as fibras regulam o intestino 
Observação 

É preciso atentar ao consumo de produtos industrializados, altamente calóricos  

 
Alimentação 

Dieta completa 
Características 

O cálcio é fundamental e precisa ser consumido em grandes quantidades (em torno de 1,5 g/dia) 
Observação 

O crescimento esperado para esta fase só perde para o que ocorre no primeiro ano de vida  
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