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O maior objetivo do nosso trabalho é melhorar a alimentação dos pequenos,
envolvendo-os no processo da alimentação de uma maneira divertida e que fortaleça
os vínculos familiares.
Para tanto, criamos mais duas iniciativas: “Desafio do Prato” e “O que temos para
hoje?” que foram concebidos para ajudar as famílias na prática, neste assunto tão
importante e impactante na saúde, que é a educação alimentar das crianças.
“Desafio do Prato” é um jogo de cartas que leva as crianças a aprenderem a se
alimentar bem, brincando!
“O que temos para hoje” é um cardápio interativo, magnético, que busca atrair as
crianças para a escolha do cardápio semanal equilibrado.
Ambos os jogos estão a venda aqui na nossa LOJA
Abaixo os depoimentos de mães que já usaram os jogos:

“Meus dois filhos Luana (10 anos) e Filipe (4 anos) almoçam juntos todos os dias.
Nunca deram trabalho para comer, mas não se envolviam com o momento da
alimentação, não prestavam atenção no que estavam comendo. Depois que
conheceram os joguinhos – O Desafio do Prato e O que temos para hoje? – o momento
do almoço virou uma competição do bem, eles fazem questão de comer todos os
grupos de alimentos, querem saber o que será servido e um irmão não aceita ficar
com menos cartas do que o outro! Com a brincadeira estão comendo melhor e
aprendendo a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. A Mayra teve
muita habilidade ao criar estes jogos, fiquei impressionada com o ótimo resultado!”
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Gabriela
“Hoje tivemos jogo do prato com a turminha! O melhor são os argumentos para
decidir quem ganhou!” #alimentacaoinfantil #jogodoprato por @jouerofficielle
“Apresentando para Miguel os jogos “O desafio do prato” (com objetivo das crianças
aprenderem a se alimentar bem) e “o que temos para hoje” (cardápio interativo para
atrair as crianças na escolha de pratos equilibrados) desenvolvidos pela Mayra
Abucham. Acho que por aqui será um sucesso! Ele está super envolvido com a
explicação! Depois conto mais!!! A ideia é sensacional, fica a dica!” por @maesamigas
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