
 

                                                            
  
  

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Os pais ou responsáveis, deverão dialogar com a criança sobre a importância de 

legumes na alimentação (cenoura) e seus benefícios, e também pode ser usado em 

sucos, sopas, bolos, etc.  No primeiro momento, em uma folha de caderno ou folha 

sulfite, escrever a receita do bolo de cenoura. As crianças participarão fazendo 

recortes de panfletos das figuras como por exemplo: farinha de trigo, ovo e etc. isto é, dos alimentos 

que representam os ingredientes da receita, colando no papel ou se preferir, também pode desenhá-

los. 

Próximo passo, preparar a receita, com a participação da criança e depois de pronto e só 

saborear. Se quiser, registre esse momento.  

Tempo estimado: 50 minutos  

Bolo de cenoura: 

• 4 ovos 

• 3 cenouras médias 

• 1 xícara de óleo 

• 2 xícaras de açúcar 

• 2 xícaras de farinha de trigo 

• 1 colher de fermento em pó 

Modo de fazer: Bater tudo no liquidificador e leve para assar em forma untada.                

Cobertura: 

• 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 

• 2 colheres de sopa de leite, 

• 2 colheres de sopa de margarina, 

• 2 colheres de sopa de açúcar 

Leve ao fogo e mexa até engrossar, em seguida colocar no bolo. 

Compartilhe conosco! 
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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

FAZER VITAMINA DE TUTTI FRUTTI. 

Assista ao vídeo “ vitamina de Tuttti Frutti” do Cocoricó 

https://www.youtube.com/watch?v=pBcRClDj76w 

Após conhecermos as frutas, suas propriedades, vitaminas, todos os seus 

benefícios para o nosso organismo e sobre suas cores vivas são um grande atrativo. 

Relembraremos que as cores verdes e vermelha são ricas em vitaminas e fibras e são 

antioxidantes (retardam o envelhecimento entre outros benefícios).  Já as frutas amarelas 

possuem carboidratos, fibras, fósforo, vitaminas do complexo B, iodo e cobre contribuindo 

para reforçar o sistema imunológico. 

Agora é hora de ir para a cozinha e fazer a vitamina.  

Antes de começar, lavar as mãos e as frutas escolhida ou disponíveis.  Algumas 

sugestões de frutas: maçã verde, pera, abacate, banana, melão, pêssego, morango, cereja, 

amora etc. Use a fruta que quiser misturando cores e sabores. Após, com o auxílio do adulto 

que irá manusear o liquidificador tomando todos os cuidados, a criança irá adicionar as frutas 

cortadas. Nesse momento é importante que elas possam manusear e perceber as texturas 

(áspero, liso), a consistência (duro, mole), o tamanho (grande, médio e pequeno) e o leite 

que é líquido. Terminando de bater todos os ingredientes e hora de experimentar a deliciosa 

vitamina de Tutti Frutti. 

Não se esqueçam de registrar esses momentos por meio de fotos e ou vídeos e 

compartilhar conosco no nosso canal e também participarem das premiações. 

https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share 
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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 Vamos brincar de bingo das frutas. recorte as cartelas conforme 

sugestão. Cada participante deverá ficar com uma cartela e algum giz de cera. 

Jogue o dado e a fruta que cair voltada para cima deve ser colorida na cartela. 

Ganha quem colorir todas as frutas da cartela primeiro e gritar bingo! 

Antes de iniciar a brincadeira monte o dado com a criança colando as frutas que estão 

na própria cartela no dado. Aproveite o momento e se divirtam em família. 

Segue os moldes abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para impressão: 

https://br.pinterest.com/pin/335870084691706019/ 
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