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A partir dos 12 meses, o bebé está apto a partilhar as refeições da família pelo 

que está na altura de introduzir os alimentos com que ainda não contactou, 

nomeadamente:

• ovo completo (se ainda não tiver introduzido);

• carnes e peixes diferentes (salmão, porco magro, atúm);

• legumes ( espinafres, nabo. nabiça, beterrada, aipo, couve, tomate) e 
leguminosas;

• frutos vermelhos, morangos, kiwi, maracujá.

Esta introdução deve ser gradual, um alimento novo de cada vez, com um 

intervalo de, aproximadamente, 3 - 4 dias.

Os mariscos deverão ser evitados até aos 3 anos de idade.
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Uma alimentação saudável, isto é, variada, completa e equilibrada, 

proporciona à criança um crescimento e neurodesenvolvimento adequados, 

evitando excessos ou carências. Esta alimentação é adequada para toda a 

família e contém os vários grupos de alimentos na proporcionalidade sugerida 

na roda dos alimentos.

Roda dos Alimentos
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O azeite e a banha podem ser usados para cozinhar. Os óleos, milho, soja, 

girassol e a manteiga, bem como o óleo de amendoim, só como tempero ou 

pastelaria.

Os alimentos, a nossa fonte de energia, deverão ser distribuídos ao longo do dia 

de forma regular, respeitando as refeições principais (pequeno-almoço, almoço 

e jantar) e as pequenas refeições intercalares (lanches a meio da manhã e da 

tarde) para que os intervalos entre as refeições não excedam as 3 horas.

Alimentos e suas Funções

É a partir dos alimentos, sobretudo dos hidratos de carbono de absorção lenta 

(grupos 3 e 4 da roda dos alimentos), que obtemos o nosso principal 

“combustível” – o açúcar – e que tem de ser distribuído de forma constante 

para suprir os gastos da actividade do dia.

Não confundir com alimentos doces à custa de açúcar adicionado.
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Durante o sono da noite,  em que os gastos  de energia são mínimos, não 

deverá haver ingestão de alimentos. 

Pela manhã há que fornecer os nutrientes necessários e fundamentais para 

retomar a actividade diária.

Assim, é indispensável ao levantar tomar a primeira refeição do dia. Esta 

refeição, bem como as intercalares, deverão incluir um laticínio (leite ou 

iogurte) e/ou uma peça de fruta sempre acompanhados por um farináceo pão 

ou cereais.

Ao almoço e ao jantar, em casa ou na escola, deverão estar presentes ali-

mentos de todos os grupos da roda nas devidas proporções.

O mais equilibrado é começar por uma 

sopa de legumes variados, seguindo-

se um prato de carne, peixe ou ovos 

acompanhados por um hidrato de 

carbono (arroz, massa, batata e/ou 

leguminosas) e verduras cruas ou 

cozinhadas.

A sopa ingerida no início da refeição sacia a fome 
e evita excessos

A sopa é uma boa forma de comer praticamente tudo, quer em variedade quer 

em qualidade. É um bom “caldo” de sais minerais, vitaminas e outros 

nutrientes fundamentais.
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Poderá terminar a refeição com uma peça de fruta além das que comeu nas 

refeições intercalares.

Para não adulterar o valor dos nutrientes contidos nos alimentos estes devem 

ser confeccionados de forma simples, cozidos, estufados ou assados no forno 

de preferência, com adição de pouca gordura, preferindo o azeite a outras, com 

pouco sal e eleger o tempero com várias ervas aromáticas.

• As frutas comidas cruas e se possível com casca (bem lavadas);
• Os legumes quer crus quer cozinhados não desprezando os talos e as 

folhas mais grossas;
• O pão de mistura; 

fornecem as fibras fundamentais para o bom funcionamento intestinal;

É em pequenino que se pode “educar” o paladar e proporcionar à criança o 

gosto por todos os alimentos, criando bons hábitos e ajudando-o a saber como 

comer no futuro.

O bebé nasce com um gosto inato para o doce e com aversão ao amargo. A 

preferência para o salgado vai-se desenvolvendo a partir do 2º. semestre de 

vida e atinge um pico pelos 3-4 anos. O gosto pela fruta desenvolve-se pro-

gressivamente dos 6 aos 18 meses e está relacionado com a capacidade do 

bebé aceitar sabores mais ácidos (12-18 M) e com persistência das mães.

A relutância em aceitar novos sabores (neofobias alimentares) que se acentua 

a partir do 1º. ano de vida, é de caráter hereditário e também aqui a neofobia 

varia com o tipo e textura do alimento, a criança mais neofóbica para alguns 

tipos de carne, de legumes e de frutas e menos para alimentos doces ou ricos 

em gordura.
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Aprender a fazer uma boa escolha permitir-lhe-á excluir ou saber dosear os 

alimentos que não têm valor nutritivo e que lhe poderão trazer como 

consequências a obesidade e outras doenças ligadas aos excessos.

Um pão de boa qualidade é feito de farinha 

pouco refinada (pão escuro ou de mistura) 

mais rico em fibras e sais minerais.

Estes alimentos “menos bons” ou até prejudiciais, não fazem parte da roda dos 

alimentos porque não contêm nutrientes de valor. Destes podemos dar como 

exemplo os doces, bolos ou alimentos que contêm açucar adicionado, os 

aperitivos salgados, fritos e folhados, sumos engarrafados e refrigerantes, etc.

Em vez de “petiscar” estes falsos 

alimentos, será preferível comer um 

pedaço de pão.

Todos estes mecanismos inatos de preferência alimentar podem e devem ser 

contrariados através da familiarização com o sabor, experimentado 

precocemente.

Não se deve oferecer só o que sabemos que o bebé gosta se queremos que ele 

aprenda a gostar de um conjunto variado de alimentos.

Oferecer precocemente os vários sabores é tanto mais importante quanto se 

sabe que a janela para habituação aos sabores é estreita, começando a fechar-

se pelos 2 anos e encerrando aos 3 anos, pelo que, uma criança com uma 

variedade alimentar reduzida aos 3 anos vai mantê-la reduzida até à 

adolescência, com os riscos que isso significa para o futuro.

Só uma alimentação variada e equilibrada poderá ajudar a criança a crescer 

forte e saudável.

Não é o pão que engorda, mas sim o que se lhe põe em cima!
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Tão importante como comer bem é evitar o sedentarismo (muitas horas de ecran, 

muitas horas de sofá, muitas vezes acompanhadas de pequenos snacks sem valor 

nutritivo).

Uma criança para ser saudável deve mexer-se, andar, correr, praticar exercíciio 

físico, brincar em grupo com amigos ou com a família, usando da melhor forma a 

energia que obtém com a ingestão dos alimentos.

Não esquecer que tem de beber água ao longo 

do dia e sempre depois de fazer exercício 

físico.

A bebida de eleição é sempre a água
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O exercício físico contribui para o crescimento 

dos ossos e músculos e ajuda a manter o peso 

corporal adequado, evitando doenças ligadas 

ao sedentarismo como a Obesidade e todas as 

complicações a ela ligadas - Diabetes, Doenças 

Cardio-Vasculares/Hipertensão Arterial.

A alimentação é um pilar fundamental para a criança crescer de forma saudável 

quer do ponto de vista físico como do ponto de vista mental/ cognitivo.

Um cérebro bem alimentado, permite à criança concentrar-se e aprender, 

tornando-se um indivíduo adulto feliz e socialmente útil.
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Na Prevenção...

... o primeiro passo é SEU
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