
 
A alimentação saudável  

é importante        

 

para a criança pré-escolar 
porque 

 
Fornece a energia e os nutrientes essenciais que 
a criança necessita para crescer, desenvolver-se 
e ser activa; 
 

 
Desenvolve o sentido do gosto/paladar, a 
aceitação e o prazer dos diferentes alimentos; 
 

 
Contribui para o seu sentido de bem estar e de 
sentir-se bem consigo própria; 
 

 
Promove atitudes e práticas que formam as bases 
para padrões de alimentação e de actividade 
saudáveis, ao longo da vida. 



Características  

das crianças pré-escolares 

que influenciam o seu comportamento 

alimentar: 

   Curiosidade natural 
 

   Esforço pela independência 
 

   Necessidade de segurança 
 

  Período limitado de atenção, mas      
           crescente sentido de afirmação 

  Imitação das pessoas à sua volta 
 
 
Para as crianças pré-escolares,  
uma  alimentação variada promove: 
 

Um consumo adequado dos nutrientes 
essenciais; 
 

Os aspectos positivos e agradáveis da 
alimentação, pela exploração de uma grande 
variedade de alimentos diferentes na cor, sabor 
e textura; 
 

O uso de alimentos e receitas apreciadas 
por diferentes grupos étnicos e culturais. 
 



Como introduzir novos alimentos ? 

Sendo modelos de comportamento. As 
crianças estão mais motivadas para comer 
alimentos que vêem a família e os amigos a 
apreciar; 

Apresentar os alimentos de forma apelativa, 
combinando as diferentes cores, texturas e 
formas de alimentos; 

Oferecendo pequenas quantidades do novo 
alimento ao lado de um alimento familiar, sem 
pressão para comer o alimento novo; 

Servir o alimento novo quando a criança está 
com os seus pares; 

Encorajar a criança a familiarizar-se com os 
diferentes alimentos - ajudando a fazê-los  
crescer, a comprá-los, a prepará-los e a servi-los; 

Ser paciente. Se um alimento não familiar 
não é aceite à primeira, ele pode ser oferecido 
novamente mais tarde. Quanto mais a criança 
estiver exposta a novos alimentos, mais 
facilmente os provará e aprenderá a aceitá-los; 

Não usar a comida como recompensa. Por 
exemplo, recusar o doce da sobremesa até todos 
os vegetais terem sido comidos pode estabelecer 
a preferência pela sobremesa e a rejeição dos 
vegetais; 

Respeitar as preferências alimentares 
individuais. Todas as crianças têm gostos e “não 
gostos” diferentes.   
 



A criança come 
          o suficiente ?... muito ? 

  As crianças sabem melhor do que os 
adultos qual a quantidade  de comida de que 
necessitam.  

 Pais e educadores podem ajudá-las a 
encontrar os nutrientes e a energia 
necessários: 
 

Apresentando-lhe uma grande variedade 
de alimentos; 

Respeitando as competências da criança 
para determinar a quantidade de comida a comer; 

Oferecendo à criança quantidades 
adequadas, com opção de repetir, e permitindo à 
criança servir-se, quando isso é possível; 

Estabelecer um horário para as refeições, 
que funcione melhor para a criança e para a 
família.; 

Dar tempo para a alimentação saudável de 
forma a que as refeições não sejam tomadas á 
pressa; 

Criar um ambiente confortável para as 
refeições – onde não haja distracções como a 
televisão, que podem interferir com os sinais de 
fome e saciedade; 

Não pressionar a criança para comer. 
 
 
 
 
 



Crianças com pouco apetite 
 
 
Na alimentação  
da criança que come pouco,  
os pais e os educadores  
podem oferecer: 
 

 
Comida, sem insistir em que a criança coma se ela 
não tiver fome; 
 

 
Pequenas refeições com alimentos nutritivos, 
entre as refeições principais; 
 

 
Pequenas porções de comida, com a opção de 
repetir; 
 

 
Alimentos ricos em nutrientes, incluindo comidas 
ricas em ferro como a carne, cereais e cereais 
enriquecidos, ervilhas, feijões e lentilhas; 
 

 
Alguns alimentos ricos em energia como 
manteiga, queijo, iogurte gordo, leite gordo e 
queques, que são alimentos nutritivos e gordos 
apreciados por muitas das crianças pré-
escolares. 
 
 
 
 



 

Sabia que 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Texto adaptado por Isabel Duarte, de: 
Canada’s Food Guide to Healthy Eating 

 

O apetite 
das crianças pré-escolares 

é flutuante 

Deve dar-se pequenas quantidades 
de alimentos,  várias vezes ao dia, 

às crianças pré-escolares 

As crianças pré-escolares 
podem determinar 

a quantidade de comida 
a ingerir   


