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        FRUTAS E HORTALIÇAS 
Para inserir adequadamente as frutas e hortaliças na alimentação de nossas crianças, um 

método divertido e prazeroso é o manuseio e a preparação de receitas diferenciadas, 

como alguns sucos e saladas de frutas. É neste momento que a criança conhece e 

reconhece diferentes cores, texturas, sabores e cheiros. Então, aproveite e faça algo 

colorido e muito saboroso para a refeição de hoje. Bom apetite! 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 07/10/20 SEMANA: 6 

PROFESSORES: ANA PAULA, ÁVILA, CÉLIA, KATE, REGINA, RENATA, 

ROSELAINE, ROSIANE, VALDECI E VANESSA. 

TURMA: 

Berçário I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 

Transformações”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET02) EXPLORAR E DESCOBRIR AS 

PROPRIEDADES DE OBJETOS E MATERIAIS (ODOR, COR, SABOR, TEMPERATURA). 

 



 
 

 

 

 

Atividade: “Vamos Descobrir”: Utilizar o espaço da cozinha, arrumar uma 

mesa ou uma bancada, um espaço, para desenvolver essa receita. O ideal é a criança participar de 

toda preparação junto com o responsável e/ou visualizar todo o processo da “Salada de Frutas”. Será 

um momento de percepção das transformações que ocorrerão com os ingredientes. Para essa 

atividade, precisamos de três ou quatro tipos de frutas (a escolher). De preferência com cores e 

sabores diferentes. Ao preparar a atividade ir conversando com a criança para que ela possa perceber 

as peculiaridades de cada fruta. Como cor, sabor (azedo ou doce), formato, textura e etc. Nesse 

momento falar sobre os números e contar quantas frutas estarão sendo utilizadas para preparar essa 

receita saudável. Após o preparo, todos deverão experimentar essa deliciosa salada, lembrando que 

a criança aprende por meio da observação, então a participação de todos os moradores da casa é de 

suma importância. 

Brincando a criança será levada a perceber a diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, 

tamanhos, pesos e densidade que apresentam. 

Recurso: Três ou quatro frutas diferentes (a escolher) 
 


