
Vamos colocar somente os 
Alimentos Saudáveis na Geladeira?



Apresentamos vários alimentos 
saudáveis para as crianças...



Fizemos um caminho até à geladeira...









Antes de colocar na geladeira, exploramos o 
tato, cheiro e o contato com o alimento.



As crianças se divertiam em guardar o 
alimento na geladeira do faz de conta...



As outras crianças aplaudiam quando 
eles guardavam o alimento.



Os temperos naturais também devem ser 
estimulados em uma alimentação equilibrada.



Quem disse que uma batata doce não pode ser 
divertida?



Pronunciamos repetidamente os nomes 
dos alimentos.



Dá para perceber a expressão de 
felicidade?



Nossos costumes são formados pelo 
acesso que temos...



A criança consome o alimento que nós (adultos) 
adquirimos para o lar.



Consumimos o que compramos.



Se comprarmos alimentos saudáveis, 
as crianças conhecerão, experimentarão, condicionarão e gostarão 

de alimentos saudáveis.





O lúdico dever ser despertado em toda a 
área que a criança convive.



O contato passa do desconhecido
para a descoberta e o aceitável.



Como despertaremos interesse por algo 
que não conhecemos?







Desenvolvendo as habilidades.



A presença do alimento já é um estímulo.





O lúdico sai 
da oferta 

passiva do 
alimento, 

do 
simples 

oferecer.



Mostrando a 
fruta.



E a atividade traz outros benefícios importantes 
para o desenvolvimento.







Olhinhos atentos
na vez no amigo.



A atividade deve ser prazerosa, porém 
fundamentadas  sempre em prol 

da criança.
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