
 

ESCOLA MUNICIPAL: E.M JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 09/09/2020 SEMANA: 02 

PROFESSOR:  CRISTINA, LEÍA, NAYARA, RITA, VIVIANI TURMA: MA e MB  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02ET05 CLASSIFICAR OBJETOS, 

CONSIDERANDO DETERMINADO ATRIBUTO (TAMANHO, PESO, COR, FORMA)  

   

 Atividade: “Relacionar e degustar as frutas – imagem Gustavo Rosa”  

     Como já sabemos, os alimentos são ricos em nutrientes, essenciais para o crescimento 

e desenvolvimento das crianças. Uma boa alimentação previne doenças e garantem um 

desenvolvimento saudável e crianças felizes. Por essa razão, nossa atividade será voltada 

para isso, alimentos saborosos utilizando o que temos em casa.  

Materiais Necessários: frutas (quaisquer que tem em casa), liquidificador, açúcar, água. 

Desenvolvimento: Relacionar e degustar as frutas – imagem Gustavo Rosa 

Um adulto responsável deverá separar as frutas que existem em casa, exponha-os na mesa 

para a criança visualizar, dizendo o nome de cada fruta e peça que pegue as frutas para 

que sinta o peso, o tamanho e o formato de cada uma. Após, pergunte a criança qual é 

mais leve, a mais pesada, o seu formato. E novamente pergunte: “Qual você mais gosta? 

A criança responde qual a sua preferida, em seguida com todo cuidado, o responsável 

deverá cortar a fruta em pedaços pequenos e dar na mão da criança para a degustação. 

Saboreie na presença da criança, prestigie esse momento com seu pequeno. Depois dê a 

criança outra fruta disponível em casa para degustar, para que assim possa notar a 

diferença de sabores e, após pergunte: “O que mais podemos fazer com essa fruta? Se a 

criança apresentar dificuldade ajude-a dizendo; que é possível fazer sucos, doces ou até 

mesmo bolos. Sendo assim, vamos então fazer um suco? Vamos pegar então algo que 

processe a fruta como por exemplo: um liquidificador, fruta (que tem em casa), água ou 

leite e açúcar. Coloque no liquidificador 1 copo de água ou leite, frutas em pedaços, e o 

açúcar vá dosando a quantidade para que fique saboroso. 

Link :   https://peregrinacultural.wordpress.com/tag/gustavo-rosa/ 
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