
 
 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho realizado por meio de projetos possibilita integrar diversas áreas do conhecimento, o que 

amplia o alcance do saber e enriquece o processo de aprendizagem. Segundo o RCNEI (1998, p. 57), 

 

Um dos ganhos de se trabalhar com projetos é possibilitar às crianças 

que, a partir de um assunto relacionado com um dos eixos de trabalho, 

possam estabelecer múltiplas relações, ampliando suas ideias sobre um 

assunto específico, buscando complementações com conhecimentos 

pertinentes aos diferentes eixos. 

 

A elaboração deste projeto originou-se da observação do comportamento das crianças no momento do 

lanche e do ato de recusarem algumas frutas. Diante de tal situação, percebo a possibilidade de trabalhar a 

alimentação de maneira lúdica. A proposta buscará trazer ao centro da experiência a criança. Elas irão 

vivenciar o toque nas frutas e a exploração de sua forma, cor, textura e sabor, de maneira especial. Ao 

colocar a criança como agente ativo no processo educativo, torna-se possível que a aprendizagem ocorra 

de maneira efetiva, pois a criança é levada a vivenciar desafios e sentir-se provocada a resolvê-los.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

Na faixa etária da turma do Infantil I é natural que as crianças tenham estranhamento ou recusa por alguns 

alimentos. Tal reação se deve também ao fato de elas estarem conhecendo novas texturas e sabores dos 

alimentos. Até então, sua alimentação fora mais restrita e, a partir agora, a criança terá em sua 

alimentação uma variedade de alimentos. Observei que algumas crianças mastigam e não engolem, 

cuspindo o “bolo” que se forma. Outras crianças experimentam tocando a língua na fruta e, algumas vezes, 

expressam-se rejeitando-a. Já outras crianças mostram satisfação ao comer frutas, saboreando o alimento 

e solicitando maior quantidade. Considerando a importância de incentivar o contato e a experimentação 

de frutas e o rico trabalho nutricional realizado pela escola Trilha da Criança no que tange o preparo do 

cardápio, deu-se a grande oportunidade de explorar tais peculiaridades rumo ao aprendizado significativo. 

O trabalho será realizado de forma que as crianças tenham a oportunidade de experimentar as frutas em 

suas variadas maneiras de exploração. Elas participarão do momento de descascar, vão manipular e 

experimentar a polpa, degustarão um suco de cada fruta e confeccionarão um trabalho artístico de registro 

da fruta trabalhada em cada semana. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

Objetiva-se com este projeto proporcionar às crianças momentos de contato com frutas de forma intensa, 

explorando suas formas, cores e sabores. O trabalho conjunto entre a manipulação, experimentação e 

expressão engloba uma diversidade de possíveis experiências pelas quais as crianças poderão passar. Os  
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objetivos deste projeto estão pautados nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação 

Infantil, estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Participar ativa e coletivamente de momentos de exploração; 

 Explorar tátil e gustativamente sabores e texturas; 

 Observar as cores das frutas e suas características; 

 Conhecer possibilidades de manipulação (mãos, olhos, paladar); 

 Expressar emoções, sentimentos, descobertas e opiniões; 

 Vivenciar momentos de partilha de frutas e preparação de receita; 

 Praticar expressões artísticas; 

 Incentivar o consumo de frutas. 

 

   

                          

 

    

  



 
 

          

 


