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TEMA:ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

ATIVIDADE: EXPLORANDO SONS 
                                                                                                                                          
 
       Como estamos no projeto alimentação saudável e sabemos o quanto é importante ensinar as crianças 
a saborearem frutas, legumes e verduras, sugerimos para vocês papai e mamãe brincarem com a música 
“SOPA” do grupo Palavra Cantada, uma ótima opção para conhecer os legumes que vão na sopinha que a 
mamãe faz. Pegue uma panela e uma colher, estimule a criança a acompanhar o vídeo produzido pela 
professora Fabiana. 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tFTsSeYWrCo 
 

 

                                                 

 

 

 

Letra da música 

O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na sopa do neném? 

Será que tem espinafre? 
Será que tem tomate? 
Será que tem feijão? 
Será que tem agrião? 

É um, é dois, é três 

O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na sopa do neném? 

Será que tem farinha? 
Será que tem balinha? 

Será que tem macarrão? 
Será que tem caminhão? 

É um, é dois, é três 

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


 
O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na sopa do neném? 

Será que tem rabanete? 
Será que tem sorvete? 

Será que tem berinjela? 
Será que tem panela? 

É um, é dois, é três 

O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na sopa do neném? 

Será que tem mandioca? 
Será que tem minhoca? 

Será que tem jacaré? 
Será que tem chulé? 
É um, é dois, é três 

O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na… 

 

 

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, através um vídeo ou foto 
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Atividade: Show das frutas.  

Para esta atividade solicitamos que o responsável separe algumas frutas num recipiente e assista ao vídeo 

https://youtu.be/_BjkWmz9zyk 

Em seguida, o adulto deve pegar o recipiente com as frutas e ofereça para criança, deixe ela 
manusear, explorar e sentir o cheiro. Pergunte se as frutas são iguais, se tem a mesma cor, se pode comer 
com casca ou sem casca. Que tal juntarmos todas essas frutas e fazermos uma deliciosa vitamina? É 
importante que a criança participe desse momento, deixe-a tirar a casca da banana e colocar o leite no 
liquidificador. Caso não haja variedade de frutas, escolha uma. 

Para essa vitamina você vai precisar de:  

• 200 ml de leite 

• Metade de 1 de maçã 

• Metade de 1 pêra 

• 1 banana 

• 1 fatia de mamão. 

 Depois é só bater tudo no liquidificador e está pronta nossa vitamina! Bom apetite! 

Contribuições didáticas: Estimular na criança bons hábitos alimentares e levar a criança a identificar as 

frutas na sua alimentação. 

 

https://youtu.be/_BjkWmz9zyk

