
GOIABA  
CONHECENDO MELHOR A FRUTA 



Estimulando o tato... 



O contato com a fruta é estimulante para o consumo. 



Não é estranho para nós consumirmos algo sem conhecermos? 
Para a criança é assim também. 



E esse contato com a fruta também é diversão. 



O trabalho de nutrição no Floresta é integrado com a equipe. 
Professora estimulando o olfato. 



Cheirinho gostoso. 



Trocando as frutas e observando as modificações... 



O lúdico traz histórias para o mini maternal. 
Esta cesta com goiabas veio de um castelo dourado.  



Eles gostam de mostrar como se estivessem ensinando... 



A diversão promove a aceitação e nutre.  





Olhinhos sempre atentos. 





Realizar uma atividade em família pode promover  
momentos prazerosos. 







O incentivo no Floresta é coadjuvante.  
Vamos trabalhar juntos! 





Eles respondem o estímulo mais rápido do que esperamos. 







Não existe resistência que não possa ser  
superada com dedicação.  







As crianças sempre precisam de estímulos, afinal estão em fase 
de formação. 







O trabalho coletivo cresce em cascata. Uma criança pode 
contribuir com o incentivo da outra. 





Preparação como o suco de goiaba após as refeições ajudam na 
absorção do ferro dos pratos principais.  





As expressões nos mostram o resultado da atividade. 



Passando a fruta para o amigo. 





Eles gostam muito dessa descoberta. 





Diversão no trabalho coletivo. 



Trabalho sensorial. 







Primeiro ano apresentando a fruta. 



Saber que a fruta faz bem até os pequenos sabem.  
O que precisamos é mostrar que pode ser prazeroso.  













HORA DA DEGUSTAÇÃO 



O PEGAR DA FRUTA 



Está servido? 



Uma delícia! 



Olhando o amigo... 



Mesmo quando a criança tem um ótimo consumo, 
devemos trabalhar o incentivo. 



Degustação ao lado da amiga tem  
um sabor de quero mais 









Vamos Juntos Incentivar! 
Uma ação com respostas positivas para a saúde da criança. 

Nutricionista: Angelúcia F. Nascimento – CRN 20461/SP 
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