
Dicas de Etiqueta, 2a Parte
Ter boas maneiras às mesa é uma parte importante da etiqueta e 
de se ter consideração. A forma como age enquanto come, pode 
contribuir para as outras pessoas desfrutarem ou não da sua 
refeição.

Seguem-se algumas dicas:

Quando tiver uma comida especial, 
deixe outra pessoa escolher 
primeiro, pegar o pedaço 
maior ou o último.

Forme o hábito de dizer “por favor” 
e “obrigado.”

Peça educadamente à pessoa que 
está sentada ao seu lado na mesa 
para lhe passar a comida que não 

está perto de você.

Evite falar com a boca cheia. Não mastigue a comida com 
a boca aberta.

Evite arrotar. Mas se arrotar sem 
querer, diga “perdão”.

MASTIGA 
MASTIGA

Não estique 
o braço 
por cima 
do prato 
de outra 
pessoa ou 
na frente de 
seu rosto. 

Obrigado!

Por favor!

Perdão!

Obrigado!

Hoje na 
escola, nós …

Pode me 
passar o sol 
por favor?

Murmura, 
murmura, 

murmura…

Mastiga
Mastiga

Arrota



Se sentir vontade de espirrar ou tossir, 
ponha a mão em frente do nariz ou da 
boca, e vire-se para longe das outras 

pessoas. Despois diga “desculpe” e lave 
as mãos.

Se tiver que assuar o nariz, peça licença e assue o nariz 
longe da mesa.

Quando comer, evite 
fazer uma sujeira 
ao seu redor. Use 

um guardanapo para 
recolher a comida que 
possa ter deixado cair 

sem querer

Depois de terminar de comer, peça 
educadamente licença para sair da mesa.

Agradeça 
à pessoa 
que fez a 
comida.

Evite encher muito a 
boca.

Desculpe!

Posso ter 
licença, 

por favor?

Licença, 
por favor!

Muito 
obrigado por 
uma comida 
tão deliciosa!

Foi um 
prazer!

Tosse!



Durante as refeições, veja se está faltando 
algo e vá buscar.

Mesmo que você ache que não vai gostar de certa 
comida, esforce-se para comer pelo menos um 

pouquinho.

Não use seu garfo ou colher para pegar comida de 
uma travessa, e depois coloque na boca e de volta na 
travessa para pegar mais.

Lembre-se que boas maneiras 
é uma forma de mostrar 

consideração pelos outros, 
e torna mais agradável a sua 

interação com os outros.

S&S link: Formação de caráter: Habilidades Sociais: Cortesia-1a
Baseado nos escritos de AFI. Iustrações de Philippe La Plume. 

Design de Stefan Merour.
Publicado pelo My Wonder Studio. 

Copyright © 2017 por A Família Internacional

Aqui, um 
guardanapo.

Obrigada!

Umm, um novo 
legume!

Azeitonas
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