


Projeto Mordida de Jacaré 
Objetivo Geral: 
•Ensinar de forma lúdica a mordida certa e promover seus benefícios.



Objetivo Específico: 
Promover a primeira mordida no lanche.



Objetivo Específico: 
Promover o consumo do alimento “NOVO”.



Objetivo Específico: 
Explorar o paladar.



Objetivo Específico: 
Fortalecer a musculatura orofacial.



Objetivo Específico: 
Evoluir da fase pinça no alimento.



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





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.



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



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).







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



E na resposta associamos uma
brincadeira.







Integração Profissional
Promovendo a Prevenção e a Correção da 

Mastigação.









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





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



Muitas vezes a criança somente
amassa o alimento na boca (língua e
palato) e não realiza a mastigação.















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





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















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.









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



Conteúdo adaptado à cada fase.





E quem disse que eles não 
estão atentos?



Brincar + Aprender



E na hora do lanchinho...



Vamos ver a Mordida de 
Jacaré no Lanchinho.



As crianças se divertem em
mostrar a Mordida de Jacaré.



Embasado tecnicamente, o projeto Mordida de Jacaré proporciona
através do lúdico, a prevenção de erros na mastigação e a promoção da
mordida certa. Além dos benefícios na deglutição, articulação da fala e
linguagem.

Fonoaudióloga:  Célia  Y. Ito – CRFa 5770 
Nutricionista: Angelúcia F. Nascimento CRN 20461
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