
Mordida de Jacaré
Uma atividade favorecendo a mordida 

certa e uma boa mastigação.



Trabalho de associação dos modelos apresentados 
com as atividades diárias das crianças.



A orientação correta para a 
transição das fases é de 
extrema importância.



O jacaré deu uma força para incentivarmos a mordida 
evitando que a criança consuma os alimentos apenas 

pinçando-os (fase de 8 a 10 meses do bebê).



O uso dos dentes para a mastigação de forma 
correta é ensinado bem cedo e as crianças  
respondem bem a instrução.



A mordida com os dentes da frente.



As respostas certas e mais diversão como o nosso jacaré.







Quando a criança fica na fase de pinçar os 
alimentos, ela deixa de dar a mordida e não 
fortalece a sua musculatura.





Realizar a mordida em pães dá muito mais trabalho do 
que em biscoitos. As crianças dessa fase devem 
receber alimentos que fortaleçam sua musculatura.



A mastigação deve ocorrer com os dentes do fundo.



E as crianças participam com os 
objetos representativos.



Incentivamos de forma prazerosa a 
promoção da mordida certa.



Após a apresentação do conteúdo, as 
crianças respondem muito bem.



E na resposta associamos uma 
brincadeira.



Perguntem para as crianças se elas 
sabem dar a mordida de jacaré!



As funções dos dentes e nosso 
incentivador...





E as crianças se divertiram muito!





Agora a mordida de jacaré será 
sempre lembrada.



Mordida de Jacaré...
O movimento do abrir a boca para a mordida certa.



Apresentando para a sala depois da 
atividade realizada.



Muitas vezes a criança pode somente
amassar o alimento na boca (língua e
palato) do que realizar a mastigação.



Trabalho de diferenciação entre dentes de
mordida e de mastigação para um bom
desenvolvimento da musculatura orofacial.



Você já observou como é a 
mastigação de seu filho?



A mastigação não deve ser realizada 
pelos dentes da frente.



Respostas na “ponta da língua”.







Precisamos oferecer os alimentos nos 
tamanhos adequados para as crianças... 



e texturas diferentes para as crianças 
acima de um ano.



A criança precisa ter a experiência de mastigar 
os alimentos com texturas diferenciadas...



Portanto, não devemos manter sempre uma 
mesma consistência nos alimentos.



...favorecendo o desenvolvimento 
adequado de sua musculatura.



Trabalho de conscientização da mastigação 
correta para boa deglutição.















Mini maternal com retorno positivo 
à atividade.



E quem disse que eles não estão 
atentos?



Brincar + Aprender



Conteúdo adaptado à cada fase.



Um sucesso!



Compreensão oral, manipulação dos objetos 
e execução dos movimentos corretos.





Trabalho de conscientização da boca forte para a 
respiração, sucção, mastigação, deglutição e 
articulação da fala e linguagem.



















Atenção auditiva e visual para estimulação da
linguagem dentro do contexto da mastigação.



Integração Profissional
Promovendo a Prevenção e a Correção da Mastigação.





Trazer o lúdico para as crianças, porém fundamentadas tecnicamente.
A nossa atividade teve como objetivos principais : a prevenção, correção 

e promoção da mordida certa e a mastigação adequada.
Fonoaudióloga:  Célia  Y. Ito – CRFa 5770 

Nutricionista: Angelúcia F. Nascimento CRN 20461
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