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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/Escuta (compartilhada e autônoma). 

Objeto do Conhecimento: Compreensão em leitura. 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, ajudem seus filhos na realização das atividades propostas.  

 

1- Leia a informação abaixo sobre as frutas. 

 

As frutas são boas aliadas da alimentação. Saborosas e docinhas, não costumam enfrentar 

grande resistência das crianças para incorporá-las ao cardápio. É tudo uma questão de adquirir o 

hábito de consumi-las. E, principalmente, in natura, e não somente como forma de sucos.  “As frutas 

terão sempre mais fibras, e na casca, mais nutrientes, enquanto no suco se perde uma parte disso”, 

diz a nutricionista Liliam Teixeira Francisco, especialista em nutrição materno-infantil. 

Fonte: https://revistacrescer.globo.com/Colherada-Boa/noticia/2013/10/o-beneficio-das-frutas-para-criancas.html 

Acessado em 14/04/2020. 

 

 

2- Agora que você sabe ainda mais sobre a importância das frutas incorporadas ao cardápio. 

Leia, a seguir, a receita de uma salada de Frutas. 

 

Salada de Frutas da Ana 

 

Ingredientes: 

 3 bananas nanicas maduras 

 3 maçãs 

 5 laranjas 

 3 kiwis 

 10 morangos 

 1 mamão pequeno 
 

Fonte: Freepik.com 

 

Modo de fazer: 

Descasque as bananas, as laranjas, o kiwi e o mamão. Separe duas laranjas para espremer e tirar 

seu suco. Corte todas as frutas em pedaços pequenos. Coloque tudo em uma travessa. Acrescente 

o suco das duas laranjas e misture tudo. 

https://revistacrescer.globo.com/Colherada-Boa/noticia/2013/10/o-beneficio-das-frutas-para-criancas.html


 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

3- Essa receita foi criada por quem? 

 

 

 

4- Quais os ingredientes selecionados para essa receita? 

 

 

 

5- Quantos itens ao todo, são necessários para fazer a receita da salada de frutas? 

 

 

 

6- Quais ações são necessárias para que a salada de frutas seja feita? Enumere-as. 

 

 

 

7- Aqui, você conheceu a receita da Salada de Frutas da Ana. Se você fosse fazer a sua salada 

de frutas, quais ingredientes seriam necessários. Liste em seu caderno.  

 


