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Olá, família! 

        Sabemos que a infância é uma fase de importantes aprendizagens e de diversas transformações. Por 

isso, as refeições possuem um impacto em tudo que fazemos diariamente, pois ela nos fornece energia e 

mantém o corpo em equilíbrio, auxiliando nos processos de desenvolvimento infantil. Aprender a 

importância dos alimentos de forma lúdica faz com que a criança seja incentivada a conhecer novos sabores 

e texturas. Então vamos brincar e ao mesmo tempo conscientizar os pequenos sobre a necessidade de 

comerem frutas, legumes e verduras? 

1º momento: para esta atividade os responsáveis precisarão de alguns materiais que tenham em casa, como: 

1 pedaço de papelão ou folhas de sulfite (pode ser folhas de caderno), lápis de cor, giz de cera, tinta (pincel) 

ou canetinhas e tesoura. 

2º momento: o responsável poderá desenhar no papelão ou em folhas de sulfite, variados quadrados e 

recortá-los. Após, desenhará em cada quadrado uma fruta (laranja, maçã, banana, melancia, etc.), uma 

verdura (alface, repolho, couve, etc.) e um legume (cenoura, batata, beterraba, etc.).  O responsável poderá 

desenhar mais de uma opção de frutas, verduras e legumes. Vale ressaltar que cada item deve estar em um 

quadrado. 

3º momento: convide a criança para pintar com lápis de cor, giz de cera, tinta ou canetinhas cada desenho. 

Usem a criatividade! Em seguida, o responsável recortará os quadrados em duas, três ou quatro partes. 

 

 

 

 



 
4º momento: agora é hora de brincar! Coloque as peças espalhadas em uma mesa (ou chão) e solicite a 

criança que monte o quebra-cabeça, encaixando as peças (frutas, legumes e verduras) em seu devido lugar. 

Se a criança encontrar dificuldades em localizar as peças corretas, poderá auxiliá-la separando as respectivas 

peças. Por exemplo: Entregue as três peças da banana e solicite que a criança encaixe corretamente se 

atentando as partes. Entregue as quatro partes da cenoura e solicite que encaixe, e assim sucessivamente. 

Caso a criança não apresente dificuldades poderá deixar todas as peças embaralhadas no chão para que ela 

encontre as partes.  

   

 

 

 

 

 

 

Como proposta de devolutiva, propomos que os responsáveis nos enviem fotos ou vídeo da criança 

realizando sua atividade. 


