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O desenvolvimento da criança

Do primeiro ao sexto ano de idade, a criança entra em uma fase 
de menor ritmo de crescimento: a chamada fase pré-escolar. Uma 
importante característica dessa fase é a diminuição do apetite, que 
pode apresentar oscilações diárias. Essa diminuição ocorre prin-
cipalmente por causa da menor velocidade de ganho de peso e es-
tatura. Uma maior autonomia da criança na escolha do alimento 
também influencia nesse processo. Nessa fase, as crianças quase 
sempre limitam a variedade dos alimentos ingeridos, diminuem o 
consumo dos vegetais e carnes, têm preferências por alimentos mais 
doces, prolongam muito as refeições e se distraem com facilidade. 

A mãe inexperiente, acostumada com o apetite habitual da crian-
ça, chega a avaliar esse fenômeno fisiológico como sintoma de al-
gum problema de saúde, gerando grande ansiedade. Frequentemen-
te, essa inquietude materna leva a atitudes que vão desde tentar 
induzir a criança a aumentar a ingestão de alimentos com agrados e 
promessas, até o uso de ameaças e força. Atitudes que podem levar 
à inapetência da criança ou à obesidade. 

Situações da infância têm forte elo com o eventual aparecimento 
de distúrbios alimentares. Quando a criança passa a ter mais auto- 
nomia para correr e brincar, surge a prioridade da exploração do 
mundo que a cerca. Nesse cenário, muitos pais caem na tentação de 
barganhar para que a criança se alimente, oferecendo recompensas. 
Se isso acontecer com frequência, a criança pode associar o momen-
to da refeição com algo tão ruim que merece recompensa. Ao perce-
ber a aflição da família, o pequeno pode passar a manipular todos.

Crianças em formação de hábito alimentar não costumam aceitar 
alimentos novos prontamente. Elas tendem a se negar a experimen-
tar qualquer tipo de prato desconhecido e que não faça parte de suas 
preferências alimentares. Nestes casos, o doce pode gerar um gran-
de desafio para os pais. Seu sabor é inato ao ser humano, ou seja, 
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não necessita de aprendizado como os demais sabores. Isso facilita 
as crianças terem sempre desejo por alimentos adocicados. Cabe 
aos pais e adultos oferecerem um cardápio que inclua as preferên-
cias da criança, desde que haja um limite no consumo de doces. As 
substituições por alimentos gordurosos ou açucarados não devem 
ser uma rotina. Vale ressaltar que o controle rígido ou a liberação 
total desses alimentos são ações sem sucesso na rotina alimentar 
da criança. O ideal é sempre oferecer sabores diferenciados, mesmo 
que a criança rejeite a princípio.

O início da fase da exploração
A criança pré-escolar costuma interessar-se por meio ambien-

te, cores, odores e textura dos alimentos, tendo a necessidade de 
explorar com as mãos ou com talheres, o que deve ser sempre per-
mitido. Apresentar novos alimentos, sabores e fazer da refeição um 
momento familiar estreitam os laços entre adultos e crianças e tor-
nam a alimentação um momento de prazer e felicidade. Preparar 
as receitas em casa e com carinho proporciona muito mais saúde 
para a família inteira! Conforme as crianças crescem, elas adquirem 
conhecimento e assimilam conceitos com grande rapidez. Esses pri-
meiros anos são ideais para promover atitudes positivas sobre todos 
os alimentos. O aprendizado pode ser natural e informal, aconte-
cendo em casa, com os pais servindo de modelos e apresentando 
uma dieta rica e variada.

A autonomia da fase escolar
Na fase escolar, que compreende a faixa dos 7 aos 10 anos de 

idade, a criança apresenta maior aceitação por alimentos mais va-
riados. Nesse período da vida, o crescimento é lento e constante, 
acompanhado de um aumento na ingestão alimentar. Apesar desse 
aumento no consumo calórico, as crianças tendem a diminuir o 
fracionamento das refeições ao longo do dia. Ocorre crescente ma-
turação das habilidades motoras e ganho no crescimento cognitivo, 
social e emocional. Sua capacidade gástrica é similar à do adulto. 

Entretanto, encontramos crianças mais ativas, o que reflete em 
maior necessidade energética; e crianças mais sedentárias, que pas-
sam grande parte do tempo assistindo à televisão, no computador 
ou jogando videogames. Portanto, cada criança tem uma necessida-
de energética diária diferenciada, de acordo com o seu metabolismo 
basal, taxa de crescimento e gasto de energia. 

Nessa etapa da vida, a escolha dos alimentos passa a ser mais 
influenciada por fatores externos, como os amigos e a mídia. Para 
aumentar o fracionamento das refeições, o lanche escolar ganha 
um papel fundamental. Determinar quando a criança pode comprar 
lanche na escola e incentivá-la a levar lanche saudável e caseiro nos 
outros dias são de suma importância. Uma dica é fazer a criança 
colaborar no preparo do seu lanche, preservando bons hábitos e 
incluindo ingredientes saudáveis. 

Dicas para a alimentação durante a infância
• Estabelecer rotina de horários e fracionar as refeições. O ideal é 

café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino, jantar 
e, em alguns casos, ceia.

• Oferecer líquido somente após a refeição e priorizar a água. Os 
sucos geralmente são ricos em frutose e pobre em fibras. Deve-
-se ensinar os pequenos a consumir água e não somente bebidas 
adocicadas.

• Estabelecer porções de acordo com a aceitação da criança, até 
que ela esteja satisfeita.

• Recomenda-se descanso de 10 a 15 minutos antes das refeições 
principais, pois o cansaço ou excesso de estímulo pode dificultar 
a aceitação.

• Oferecer a bebida em copo, evitando uso de mamadeiras.

• Evitar chantagens ou recompensas.

• Incentivar a criança a conhecer o alimento, sentir sua textura, 
aroma e sabor. Lembrando que muitas vezes a criança precisa 
experimentar em média 10 vezes um alimento para aceitá-lo.
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• Guloseimas não devem ser proibidas, pois aguçam e estimulam o 
interesse da criança. Devem ser oferecidas esporadicamente em 
horário e quantidade suficiente para não atrapalhar as refeições.

• Sentar-se à mesa com os pais, além de criar independência, faz 
com que a criança observe o que todos consomem. A aceitação 
de novos alimentos se dá por condicionamento social. Tente evi-
tar fatores que a distraiam como, por exemplo, televisão, tablet 
ou celular.

• A disciplina à mesa deverá ser exigida apenas no que é próprio 
para a criança. Se for rígida demais, a alimentação poderá ser 
evitada pelo pequeno por se relacionar com conflitos e frustra-
ções. Os pais devem tomar muitas precauções para não permitir 
que os filhos usem a recusa alimentar como forma de manipu-
lação. Quando a criança não aceitar nenhum alimento, é impor-
tante observar se existem fatores ambientais interferindo e, nesse 
caso, corrigi-los primeiramente. Exemplos: falta de atenção e de 
carinho; brigas entre a família; falecimento de algum parente 
próximo; entre outros. Caso a recusa persista, os pais não devem 
ficar ansiosos. Os principais pontos a serem observados para in-
troduzir uma boa disciplina alimentar são:

a) não forçar a criança a comer;

b) não insistir para que a criança coma tudo;

c) não fazer ameaças ou oferecer gratificações para convencer o 
pequeno;

d) não substituir uma refeição por outra;

e) nunca substituir a refeição por guloseimas;

f) procurar estabelecer horários, sem muita rigidez.

Desperte a curiosidade de um “minichef”

A constante repetição dos mesmos alimentos é inimiga da ali-
mentação saudável. Com a correria do dia a dia, é comum fazermos 
sempre as mesmas escolhas. Desenvolver habilidades culinárias e 
driblar a falta de tempo do cotidiano é de suma importância para 
evitar monotonia alimentar. 

Sempre devemos incentivar e convidar os pequenos a colocar a 
“mão na massa”. Crianças que adquirem gosto pela arte de cozi-
nhar podem se tornar mais dispostas a experimentar variados ali-
mentos, além de aumentar a conscientização e ingestão de receitas 
saudáveis.

Atividades de culinária adequadas para cada faixa etária:

3 anos Levar a criança às compras; lavar frutas e verduras; adicionar e 
misturar ingredientes em um recipiente; rasgar folhas com as mãos 
para preparar uma salada.

4 anos Abrir pacotes; amassar frutas; untar formas; modelar biscoitos; 
cortar ervas com tesoura de ponta arredondada (escolar); peneirar 
ingredientes.

5-6 anos Medir ingredientes; picar alimentos macios com as mãos ou faca sem 
corte; decorar pratos; modelar biscoitos; empanar alimentos.

7-8 anos Abrir ou sovar a massa; bater ingredientes em batedeira ou 
processadores (com supervisão de adulto); ler uma receita.

9-12 anos Abrir latas; utilizar forno de micro-ondas; quebrar ovos.
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Ingredientes
• 1 colher (sopa) de azeite

• 1 xícara (chá) de quinoa crua em grãos

• 2 xícaras (chá) de água

• 1/2 cebola picada em cubinhos

• 1 dente de alho pequeno

• 500 gramas de patinho moído

• Sal e pimenta a gosto

Almôndega 
de carne com quinoa

(Receita sem glúten e sem lactose)

Modo de preparo
Refogue o alho e a cebola com o azeite em fogo 

alto. Acrescente a quinoa e mexa por alguns segun-
dos. Adicione a água e deixe ferver. Abaixe o fogo, 
tampe a panela e deixe cozinhar até a água secar e a 
quinoa ficar cozida. Espere esfriar. Misture a quinoa 
à carne moída. Tempere com sal e pimenta a gosto. 
Faça bolinhas do tamanho de sua preferência. Leve 
ao forno médio para assar, por mais ou menos 15 a 20 
minutos.

Rendimento 

Aproximadamente 28 unidades.
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Ingredientes
• 2 xícaras (chá) de aveia em flocos
• ½ xícara (chá) de uvas-passas
• ½ xícara (chá) de coco ralado
• ¼ xícara (chá) de semente de girassol sem sal
• 1/3 xícara (chá) de manteiga
• 1 xícara (chá) de pasta de amendoim sem açúcar  

ou adoçada com açúcar mascavo
• 1 xícara (chá) de açúcar mascavo
• 2 colheres (chá) de essência de baunilha
• 1 colher (chá) de canela
• 1 colher (chá) de noz-moscada
• ½ colher (chá) de sal
• 1 ovo

Modo de preparo

Preaqueça o forno em temperatura média (180 
graus). Misture a aveia, as passas, o coco e as sementes 
de girassol em um recipiente. Em uma panela, coloque 
a manteiga, a pasta de amendoim, o açúcar mascavo, 
a essência de baunilha, a canela, o sal e a noz-mosca-
da e aqueça em fogo baixo até derreter tudo. Misture 
os ingredientes secos com os molhados e acrescente 
o ovo. Mexa bem. Coloque em uma assadeira untada 
e espalhe muito bem, alisando e pressionando com 
a parte de trás de uma colher, para que fique uma 
camada fina. Asse por aproximadamente 30 minutos. 
Espere pelo menos 1 hora para cortar em formatos de 
barrinha.

Rendimento 

Aproximadamente 15 unidades.

Dica

Use a manteiga Ghee, que é o óleo purificado da 
manteiga, onde toda a água e os elementos sólidos, 
toxinas da gordura do leite e lactose são removidos. 
Vendida em lojas de produtos naturais.

Fonte: Mundo Gloob.

Barra 
de cereal
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Ingredientes
• ½ xícara (chá) de água

• ½ xícara (chá) de azeite de oliva extravirgem

• 1 colher (café) de sal

• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral

• ½ xícara (chá) de farelo de aveia

• 1 ou 2 colheres (sopa) de “tempero”

Sugestões de “tempero”  
(você também pode criar o seu)

• 1 colher (sopa) de cebola desidratada

• 1/2 colher (sopa) de alho desidratado 

• 1 colher (sopa) de ervas desidratadas

• 1 colher (sopa) de chia 

• 1 colher (sopa) de linhaça

• 2 colheres (sopa) de azeitonas picadas

• 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma tigela. Mistu-
re bem com a mão. Espalhe em uma assadeira de 25 cm  
e, com a ajuda de um rolo ou uma garrafa, abra bem a 
massa, de forma a deixá-la bem nivelada, numa espes-
sura de mais ou menos 0,5 cm. Faça as marcações dos 
biscoitos com uma faca ou uma carretilha de cortar 
pastel (isso seria o ideal). Leve ao forno alto por 15 mi-
nutos ou até que estejam douradinhos. Espere esfriar 
bem e guarde em um pote bem fechado ou no freezer.

Rendimento 

20 unidades.

Biscoito 
integral salgado

(Receita sem lactose)




