






Desafios do comportamento Alimentar infantil e Familiar. Profissional, pais, criança.



Será que o maior dos nossos desafios, não seria nos darmos conta que 

talvez sejamos mais parte do problema, do que parte da solução? 
E que precisamos repensar urgentemente nosso sistema de atendimento?

Como os pais conseguiriam 
engajar em um processo 
capaz de gerar tantos desafio 
e sentimentos negativos?

Onde sem querer podemos ser mais parte do problema do que da solução!
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Como e de que forma os 
problemas foram 

construídos?



Duas Frentes de Trabalho!

1 – Educação Parental 

2 – Tratamento da Criança

•Conhecimentos: (psicologia, sociologia, 
antropologia, Educação Infantil, Disciplina positiva, 
Comunicação Não Violenta, Educação Parental, 
ferramentas...) 

•Desenvolvimento de Competências p/ 
Integrar Conhecimentos, Contextos, Ações e 
Comportamentos, de forma Organizada, Promovendo 
resultados de maneira Proposital e Consciente–

• Tornando-se  Educador em saúde. 

Educação Alimentar para 
construção de um 

Referencial de “Comer 
normal” , uma visão 

sistêmica sobre o 
Comportamento Alimentar 

infantil e Familiar

• Conhecer a criança, as doenças, os tratamentos, 
e  as soluções teóricas. 

Tratamento/terapias 
tradicionais, específicas 
as questões da criança!
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• ...Estamos tentando tratar e 
ensinar quem não está 
preparado para aprender e ou 
aderir ao tratamento.

• E para ensinarmos, 
precisamos aprender 
primeiro! Reestruturar toda 
nossa forma de atendimento!

Formação 
Deficiente! Saber 
lidar com gente e 

saber Educar!



Tratamento focado 
na criança. No 

Comportamento em 
si. Construção de 

Desafios. 

Conhecimentos: (psicologia, 
sociologia, antropologia, 

Educação Infantil, Disciplina 
positiva, Comunicação Não 

Violenta, Educação Parental, 
ferramentas...) 

Desenvolvimento de Competências p/ 
Integrar Conhecimentos, Contextos, Ações 
e Comportamentos, de forma Organizada, 

Promovendo resultados de maneira 
Proposital e Consciente – Tornando-se um 

Educador em saúde. 

Trajetória quando percebemos 
que nossos atendimentos não 
estão construindo soluções. 
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Queixas e desafios que motivam os pais a procurar ajuda!
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Você enfrenta muitos desafios no atendimento as crianças, e no 
engajamentos das famílias, ao processo de mudança do 
Comportamento Alimentar infantil?

• Tem a sensação de que seus resultados não são compatíveis com seu esforço e
dedicação a atualização constante?

• Tem dificuldades em integrar os conhecimentos que adquire?

• Se sente desmotivado(a) e as vezes até com vontade de desistir da área de atuação ou
da profissão?

• Se sente inseguro na condução de muitos dos casos que acompanha?



• Se você quer se aprofundar no COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA INFÂNCIA, em busca de uma
VISÃO SISTÊMICA de sua construção e do seu processo de mudança;

• Quer Conhecer como se forma e como se promove a construção de novos hábitos;

• Quais as questões chave para se tornar um EDUCADOR EM SAÚDE;

• Quais os papéis e responsabilidades do profissional, dos pais e da criança, na promoção de
mudança de hábitos da família e no comportamento alimentar da criança;

Conheça 
o Curso Online!



Com CERTIFICADO 
20 HORAS 

Curso – Para profissionais e 
estudantes da saúde. 

Curso Online –
Comportamento Alimentar na Infância!

APOSTILA E MATERIAL 
Complementar 

em PDF



• Módulo 01
Compreendendo o Comportamento Alimentar 
Infantil.

• Módulo 02
Desafios da Alimentação Infantil.

• Módulo 03
Reflexão sobre a conduta profissional.

• Módulo 04
Onde Estamos, e para onde queremos ir?

• Módulo 05
Causas e Consequências.

• Módulo 06
O profissional de saúde como Educador.

• Módulo 07
“Comer Normal”.

• Módulo 08
Primeiros passos para mudança.

• Módulo 09
Competências e a Educação Alimentar Infantil.

• Módulo 10
Definindo papéis na divisão de 
responsabilidades.

NESTE CURSO VOCÊ IRÁ APRENDER:



Somente até 05/06

Super Desconto 
+ 2 Bônus Especiais. 

Ou 498,00 à vista. 

12 x de 

*Link da oferta 
Disponível no chat 

do YouTube!

48,52




