
PREFEITURA DE DIADEMA 

 

EMEB MÁRIO QUINTANA 

BERÇÁRIO 

 

Aos Alunos e suas Famílias: 

 

Olá alunos e famílias, esta semana as atividades propostas são sobre a 
importância das frutas na alimentação:  

Uma grande fonte de vitaminas, minerais e diferentes fibras alimentares, as 
frutas são fundamentais em uma alimentação balanceada e devem ser 
consumidas todos os dias. 

As frutas possuem compostos protetores que ajudam a regular o organismo 
e antioxidantes que são nutrientes essenciais na proteção das células. Em 
conjunto, estes nutrientes têm propriedades protetoras que fazem das frutas um 
alimento vital. 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Rosangela 



 

Fonte: https://www.centralnacionalunimed.com.br/viver-bem/alimentacao/beneficios-das-frutas 

https://www.centralnacionalunimed.com.br/viver-bem/alimentacao/beneficios-das-frutas


Proposta 1 

 

Vamos fazer uma deliciosa salada de frutas! 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Rosangela 

 

Para que possamos fazer esta receita vamos precisar: 

 

✓ Frutas de preferência da família; 
✓ Suco de laranja ou outro de preferência da família; 
✓ Um recipiente para colocar e misturar as frutas. 

 

Modo de preparo: 

 

→ Corte as frutas escolhidas em pedaços; 

→ Misture todas as frutas no recipiente; 

→ Acrescente o suco de laranja ou outro de preferência da família. 

 

 

   

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Rosangela 

 



 

 

 

   

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Rosangela 

 

 

 

   

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Rosangela 

 

 

 

   

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Rosangela 

 

 

 



 

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Rosangela 

 

 

Para auxiliar no preparo desta deliciosa salada de frutas, temos um ótimo vídeo 
no youtube feito com todo carinho para os alunos e familiares. 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Rosangela 

 

 https://youtu.be/8nCPsVhxYME 

 

 

Sugerimos também, mais dois vídeos para serem assistidos em família, tornando 
assim a aprendizagem mais divertida e significativa. 

 

O diário de Mika | Que fruta é essa? – https://youtu.be/jqKVRvqHq1Y 

 

Xuxa | Salada de frutas – https://youtu.be/6kdw4cHZgo8  

https://youtu.be/8nCPsVhxYME
https://youtu.be/jqKVRvqHq1Y
https://youtu.be/6kdw4cHZgo8


Proposta 2 

 

Alimentação divertida | Criativa 

 

A alimentação divertida | criativa, nada mais é do que preparar um prato de 
uma forma diferente e criativa com as frutas, incentivando as crianças a 
experimentarem as frutas que nem sempre são conhecidas e consumidas por 
elas. Dessa forma, proporcionamos uma alimentação de frutas variadas para as 
crianças e toda a família! 

 

Escolha suas frutas preferidas, em seguida use a sua imaginação para criar 
animais, objetos e outras coisas com as frutas. 

 

Vejam algumas sugestões criadas pela Professora Vivian e sua filha 
Beatriz, logo abaixo: 

 

  

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Vivian 
 

 

  

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Vivian 



  

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Vivian 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal / Professora Vivian 

 

Realizem as atividades propostas de maneira divertida e criativa! 

 

Desejamos aos alunos e seus familiares uma ótima semana! 


