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Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos. 

 

Tema: Alimentação Saudável 

Atividade: dançando com as frutas 

Olá família! 

Desenvolvimento: O adulto irá explicar para a criança o que são alimentos saudáveis, apresente 

para ela alguns alimentos que estiver disponível em casa. Em seguida, se possível assista ao 

vídeo: Vitamina Tutti-Frutti Zis Canção para Crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-6Dz1grc3-s 

Convide a criança para dançar imitando os gestos que aparecem no vídeo iguais os das 

frutas. Como por exemplo balançando a cabeça, espreguiçando, levantando os braços etc. use a 

criatividade, dancem e pulem como as frutas, movimentando o corpo, explorando o espaço e 

seguindo orientações.  Aproveite esse momento para estimular a oralidade peça para ela falar o 

nome das frutas que aparecem no vídeo. 

 

https://youtu.be/-6Dz1grc3-s


 
Letra da Música: Vitamina Tutti Frutti 

A Turma do Cocoricó 

uá ba ba lu ba uá pá pá 

uá ba ba lu ba uá pá pá 

vamos pessoal, todo dia a gente tem 

tem tem tem que levantar 

dá uma espreguiçada ...hua... 

dá uma chacoalhada ...brl...brl...brl 

e vamos lá si dó re mi fa 

tomar café ié ié, café café ié ié 

comer comer comer 

comer é muito bom 

e pra ficar com muque forte 

é recomendada: 

vitamina animada! 

como é que é? 

suco de laranja 

com pedaços de banana, de maçã, de 

mamão 

de manga de morango abacaxi xi xi 

liga lá , liga lá 

liga o quê? liga o quê? 

o liquidificador! 

o liquidificador! 

TRRRRRRRRR 

tutti fruti , tutti fruti 

vitamina de tutti frutti (2x) 

olha o breque 

uá ba ba lu ba uá pá pá 

tutti fruti, tutti fruti 

vitamina de tutti frutti (2x) 

olha o breque: 

Fonte: LyricFind 

Compositores: Helio Celso Ziskind 

 


