
 
 
 
 

 

 

No início da vida, a criança é introduzida a um padrão alimentar. A adequada 
introdução dos novos alimentos, aliada a uma correta socialização alimentar, bem como 
a disponibilidade de variados alimentos saudáveis, permite à criança iniciar a aquisição 
de suas preferências, responsáveis pela determinação do seu padrão alimentar.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, alimentação saudável pressupõe uma 
ingestão adequada de nutrientes para que a criança consiga atingir o crescimento e 
desenvolvimento normais, assim como a prevenção de doenças relacionadas à 
alimentação.  

O exemplo se inicia no ambiente familiar. As orientações alimentares devem ser 
transmitidas à criança ao longo do seu crescimento. Com o desenvolvimento, a criança 
irá incorporar os hábitos alimentares de seus pais e pessoas próximas a ela, por isso a 
importância dos adultos ingerirem alimentos saudáveis. No ambiente escolar a presença 
dos colegas estimula a criança a apreciar, com maior facilidade, diversas variedades de 
alimentos. A união escola e família são fundamentais na formação do padrão alimentar 
da criança. 

O Armazém do Sabor através de seu Programa Nutricional de Alimentação Infantil 
oferece uma alimentação saudável, equilibrada e adequada às necessidades da criança 
em suas diferentes etapas do desenvolvimento, estimulando a educação alimentar. Os 
cardápios são elaborados segundo orientações da Organização Mundial de Saúde, 
Sociedade Brasileira de Pediatria e Conselho Regional de Nutricionistas (CRN).  

O nosso diferencial é ter uma proposta pedagógica atrelada à prática nutricional, além 
da preocupação em elaborar cardápios adaptados ao conhecimento cognitivo, motor  
das crianças. O cardápio contempla todos os grupos da pirâmide alimentar. O processo 
de cocção das refeições do Armazém do Sabor é realizado com rigorosa seleção de 
alimentos, sem adição de condimentos industrializados. 

Assim, o Programa Alimentar do Armazém do Sabor tem como um dos principais 
objetivos que a criança passe a compreender que é fundamental: ADOTAR UMA 
POSTURA CRÍTICA PARA A ESCOLHA DE SUA ALIMENTAÇÃO AO LONGO 
DOS ANOS. 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

E para fazer essa educação alimentar sugerimos seguir alguns passos: 

a) Dar exemplos: as orientações alimentares devem ser transmitidas à criança ao longo 
do seu crescimento. O trabalho conjunto família escola é fundamental.  

b) Alimentos novos: ofereça alimentos novos (apenas um a cada refeição), junto com 
os outros que seu filho já está habituado. Assim fica mais fácil experimentar. Faça 
esta apresentação no início da refeição, quando a fome é maior. A resistência das 
crianças ao consumo de alimentos novos, só pode ser vencida a partir da insistência 
cotidiana.   
Portanto, quando a criança diz que não quer comer, o principal conselho é não 
insistir para a criança comer, estudos mostram que as crianças cedem nas próximas 
refeições.  

c) Carboidratos: principal combustível para o cérebro. Oferecer as opções ricas em 
fibras, como por exemplo, biscoitos integrais, barras de cereais e frutas in natura, 
em forma de lanches ou no caso das frutas entre as refeições ou, como opção de 
sobremesa. Todos os lanches oferecidos pelo Armazém do Sabor são enriquecidos 
com fibras alimentares. 

d) Evitar alimentos que fornecem calorias “vazias”, como salgadinhos, biscoitos 
recheados, refrigerantes, balas. Estes alimentos são ricos em gorduras saturadas, 
trans, açúcares e sódio, responsáveis por atrapalhar o desempenho cerebral.  

e) Fornecer proteínas (alimentos construtores), tais como, leites e derivados, carne, 
ovos, feijão e lentilha.  

f) Fracionamento: é de extrema importância fracionar a alimentação em torno de 05 a 
06 refeições diárias, se alimentando sempre a cada 3 horas. 

É importante lembrar que para ter um estilo de vida saudável e garantir o bom 
funcionamento de todos os órgãos é necessário associar bons hábitos alimentares com a 
prática regular e orientada de atividade física.  

Como toda e qualquer mudança requer adaptação e tempo, ressaltamos a importância do 
estímulo e contamos com o apoio das famílias. 

Atenciosamente, 
Equipe do Armazém do Sabor 


