
Protocolo de Atuação do Bebê Sorriso nas Escolas Municipais (Educação Infantil – etapa I) de Rio 

Claro 

Orientações importantes: Segurança alimentar e nutricional 

Respeitar os sinais de fome e saciedade da criança 

Não forçá-la a comer; 

Não alimente a criança com sono; 

Não criticá-la se deixar a comida no prato; 

Não transmitir preferências alimentares;  

Não utilizar os alimentos como prêmio ou castigo;  

Estimular a criança alimentar-se no ritmo normal. 

Exemplo de porções: 

* 6 meses: 2-4 colheres de sopa 

* 8 meses: 6 colheres de sopa 

* 12 meses: 8 colheres de sopa 

 

Antes dos 12 meses NÃO oferecer: 

Mel – risco de botulismo 

Refrigerantes, café e chás – cafeína 

Açúcar e doces - hábitos inadequados 

Corantes e aditivos – alergias 

Leite de vaca ou cabra, iogurtes e queijos – alergias 

Salgados ou enlatados – sódio – hipertensão 

Oferecer água filtrada ao longo do dia 

Quantidade:  

100 a 200 ml/dia    

O mais importante é oferecer, a criança normalmente 

regula a quantidade que precisa. 

 

Estimular a participação ativa 

Frutas X Suco 

Não oferecer suco e biscoitos para menores de 1 ano. Excesso de açúcar contribui para o 

desenvolvimento de cáries e doenças como diabetes entre outras.  

Pode ser utilizado maçã para adoçar sucos, reduzindo o uso de açúcar. 

 Menor teor de Fibras e Vit. C 

 Menor saciedade 

 Risco de excesso de frutose e açúcar 

 Maior risco de contaminação 

(espremedor, liquidificador, peneira, bicos 

plásticos, etc) 

 

 Mais nutritiva, tem mais fibra e 

vitamina C 

 Mais saciedade 

 Melhor experiência e formação 

do paladar 

 Maior praticidade 

 



Protocolo de Atuação do Bebê Sorriso nas Escolas Municipais (Educação Infantil – etapa I) de Rio 

Claro 

Orientações importantes: Segurança alimentar e nutricional 

Higiene: 

 Cabelos presos e protegidos com touca; 

 Não utilizar adornos; 

 Unhas curtas, sem esmalte ou base; 

 Manter os alimentos cobertos ou tampados enquanto 

aguardam o momento da distribuição; 

 Atentar para a prática diária de higienização das mãos antes 

das refeições;  

 Cada criança tem que se alimentar com talheres 

individualizados, não devendo compartilhar o mesmo;  

 Se a fórmula infantil não for utilizada no máximo em 1 hora 

e 30 minutos após o aquecimento, o produto deverá ser 

desprezado. 

 As pessoas que participam da distribuição das 

refeiçõesdevem apresentar-se minimamente paramentadas 

com touca ou rede de proteção de cabelos, roupas limpas e 

mãos higienizadas. É aconselhável evitar o uso de adornos 

nas mãos, que podem dificultar a higiene adequada;  

 Sempre que possível utilizar pegador ou outro utensílio para servir o alimento à criança, mas 

havendo necessidade de manipular um alimento com a mão, deve-se protegê-las com luvas 

descartáveis;  

 Os utensílios não devem ser manuseados de modo que os dedos toquem nos alimentos prontos 

e nas partes que entram em contato com a boca das crianças, ou seja, manusear as canecas pela 

alça e os talheres pelo cabo; 

 Não assoprar os alimentos para esfriar;  

 Os utensílios, canecas, pratos e cumbucas com alimentos, não devem ser empilhados de 

maneira que o fundo do recipiente de cima entre em contato com o alimento do recipiente de 

baixo;  

 Os copos de transição, mamadeiras, se houver, e outros alimentos que não forem consumidos 

pelas crianças no período, não devem permanecer na sala de aula e nem serem reaproveitadas 

para o próximo período;  

 Evitar que as crianças apóiem os alimentos como frutas, pães e biscoitos diretamente sobre a 

mesa ou outra mobília; 

 Jamais permitir deixar as canecas, mamadeiras e outros utensílios que servem alimentos em 

contato direto com o chão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualquer dúvida entrar em contato com: 

Samara Agda dos Santos / Maria Silvonete Souza 

DAE/SME: 3522-1969 


