
A partir dos 6 MESES, altura em que se 
começa a introduzir  novos produtos na 
dieta da criança,  recomendamos 
PAPAS À BASE DE CEREAIS,   FRUTA E 
VEGETAIS, essenciais ao crescimento e 

    

Para a incentivar a criança a comer,  
sugere-se  a decoração dos pratos de 
forma criativa, tendo o cuidado de 

A IMPORTANCIA DA FRUTA PARA 

GARANTIR VITAMINAS NO NOSSO 

CORPO 

Abacate 
Rico em potássio, 
gordura  
monoinsaturada, 
complexos de vitamina 

Banana 
Rica em potássio, cálcio, 
ferro, fosforo, magnésio,               
betacaroteno, ácido fólico, 
vitamina C e do complexo 

Batatas 

Ricas em cálcio, potássio, fibras e vitamina C.  

Cenoura 
Rica em vitaminas A, C, E,   fibras, potássio, 
ferro, cálcio, e zinco.   

Cebola 

Rica em: vitaminas C e do complexo B, 

potássio, fosforo, ferro e cálcio.  

Laranja 

Rica       principalmente      

em       vitamina C e    

potássio.  

Goiaba 

Rica em vitaminas A, B1, 

C,    fosforo, ferro, cálcio, 

zinco e fibras. . 

AS VITAMINAS DAS VERDURAS  DÊ ALIMENTOS SAUDÁVEIS  

À SUA CRIANÇA 



 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

VIDA SAUDÁVEL 

A responsabilidade para o conteúdo  desta 

publicação, que não reflete em nenhuma forma as 

opiniões do Ministério dos Assuntos Estrangeiros 

da Itália, é unicamente da ONG CIES e dos 

parceiros do projecto. 

DEVEMOS PRIVILEGIAR: VERDURAS, FRUTAS E CEREAIS! 

+ 

+ 

+ 

PORQUE O NOSSO CORPO PRECISA DAS VITAMINAS? 

PROJECTO PIPDEFA  
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Vitamina A fortalece os ossos, os olhos e protege-nos do 

acne  

 Vitamina D  protege-nos do Raquitismo, permite 

absorção do cálcio 

Vitamina K  protege-nos das hemorragias indispensável 

para a coagulação do sangue 

Vitamina B1 (Tiamina) protege-nos da lesão  cerebral 

Vitamina B2 protege-nos das rugas, aumentando a 

produção de energia pelas células 

Vitamina B3 (cravos) facilita a circulação sanguínea 

em todo o corpo 

Vitamina B6 protege-nos das lesões 

Vitamina C auxilia na formação das proteínas fibrosas da 

pele e fortalece as defesas imunitárias (febre, constipação, 

dor de cabeca) 

Vitamina B12 (Cobalamina) essencial para saúde do 

sangue e   do sistema nervoso 

PIRÃO ou MASSA ou BATATA ou ARROZ ou  
MANDIOCA 

LOMBI ou QUISSACA ou COUVE ou RAMA ou 

BERIGELA ou CENOURA ou SALADA ou OUTRAS 

CARNE ou PEIXE ou OUVOS ou FEIJÃO 

E PARA CONCLUIR UMA BANANA ou MANGA ou 

MAMÃO ou ANANÁS ou outras FRUTAS! 

 

E a AGUA É ESSENCIAL! 
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