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A partir desta idade geralmente uma criança saudável já passa a 
ter uma alimentação igual a refeição da família. O que isso 
significa? Significa literalmente que a criança já pode comer a 
mesma refeição que os pais comem. É claro que isso se baseia em 
uma alimentação equilibrada e saudável, respeitando a quantidade 
de óleo e sal dos alimentos, hábitos alimentares culturais e 
familiares, tamanho da porção, variedade, cores e texturas. De 
maneira geral, a diferença mais perceptível é que não é mais 
necessário preparar outra refeição só para a criança, ela pode se 
servir da mesma comida que é posta à mesa. 

Vantagens desta nova fase 
- Este processo aproxima o vínculo da criança com seus 
entes queridos, pois sua comida é igual a deles o que a 
faz sentir mais inclusa no círculo familiar. 
- Aumenta o estímulo para experimentar e comer as 
diferentes preparações, agora novas para seu paladar, 
pois com os familiares estimulando positivamente e 
também comendo as mesmas preparações, as chances 
são maiores da criança aceitar esses novos alimentos e 
de futuramente incorporar ao seu hábito alimentar. 

 Foto: Murray Clarkson / Shutterstock Dúvida: Picar ou não picar as preparações 
Orienta-se primeiramente que a criança visualize as 
preparações íntegras, ou seja, da forma original: sem 
picar ou amassar, pois a alimentação também é um 
processo de aprendizado. A criança aprende o 
vocabulário verbal dos alimentos relacionando o visual 
com a palavra, como por exemplo: relacionar que a 
palavra BIFE remete a um pedaço de carne INTEIRO, 
podendo ser assado, grelhado ou frito. Com este simples 
prato ela aprende que o formato e a cor são 
características dessa palavra e, posteriormente 
relaciona com a textura e sabor. Aprender que o bife é 
diferente das iscas de carne, que é diferente de um 
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quibe frito. Diferenciar os nomes de suflê de legumes, 
legumes refogados, legumes gratinados. Por isso a 
importância da leitura do cardápio para todas as 
crianças antes de iniciarem as refeições. Esse 
processo também evita que o prato visual se torne 
monótono. 
 
Quais as vantagens desse processo? 
- Estimula a coordenação fina da criança, uma vez 
que a mesma já tem autonomia para comer sozinha 
e que a maioria das preparações iniciais é possível 
partir com a colher. 
- Estimula a curiosidade e apetite visual, pois as 
preparações tem formatos diferentes, evitando que o 
cardápio torne-se monótono quando tudo é picado. 
É orientado que a criança tenha autonomia para 
pegar o alimento com a mãos, conhecer a textura e 
formato, podendo até brincar desde que não se 
perca o foco na alimentação. Nesta fase é 
importante ter paciência e sempre estimular 
positivamente as crianças, fatores emocionais 
também refletem na aceitação ou recusa.  
- Estimula a musculatura bucal da criança, pois a 
mesma passa da fase de apenas sugar e engolir para 
mastigar. Portanto oferecer carnes com texturas 
diferentes ou outras preparações de consistências 
diferentes são importante para o aprendizado da 
criança e auxiliando para o adequado 
desenvolvimento da fala posteriormente. 
- Estimula a criança nas funções de lateralização da 
língua, jogando os alimentos para os dentes 
trituradores, e no reflexo de mastigação. 
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