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Atividade: Oficina de Sucos Regionais
 
Público Alvo: Educação Infantil e Fundamental
 
Objetivo: Mostrar para as crianças frutas, legumes e verduras de cada região do Brasil de modo que seja feito
juntamente com o folclore a fim de explorar o tema da regionalidade, assim como fazer uma oficina de sucos
utilizando esses alimentos regionais. Explicar benefícios nutricionais dos alimentos e como usá-los em sucos
de forma saborosa e diferente.
 
Materiais: Faixas coloridas feitas de TNT com nome de cada região, cartolina para confecção do mapa do
Brasil, gravuras de alimentos regionais, mesa, alimentos in natura, liquidificador, copos.
 
Metodologia:
1.    Divida a turma em 5 equipes, uma equipe representando cada região do Brasil (Sul, Sudeste, Norte,
Nordeste e Centro-Oeste);
2.    Coloque faixas nas cabeças dos alunos identificando-os por região;
3.    Faça um mapa do Brasil grande com cartolina e cole na parede, cole gravuras dos alimentos de cada
região, a fim de facilitar a explicação e compreensão das crianças;
4.    Em uma mesa grande em frente ao mapa separe os alimentos in natura por região, e exponha-os
identificando pelo nome. Fale sobre cada região e sobre o alimento que representa a mesma, bem como dos
benefícios desse alimento para a saúde;
5.    Chame as crianças uma por uma para sentirem a textura, cheiro e sabor desses alimentos;
6.    Após, peça para que cada equipe se junte e peça para os membros da equipe irem à mesa pegar os
ingredientes que irão preparar o suco da sua região;
7.    Vá a cada equipe com o liquidificador e ajude-os a preparar o suco representativo de sua região. (Veja
sugestões de sucos e alimentos regionais em “anexos”).
8.    Depois de feito os sucos, sirva para todos degustarem e peça para que os alunos elejam a região com o
suco mais saboroso.
 
Avaliação: Ao final entregue um mapa do Brasil em branco apenas com o nome das regiões e peça para que
cada aluno pinte a região a qual achou o suco mais saboroso.
 
Sugestão:
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Sugestão de Sucos
 
 
 
 
 
 

 Suco de açaí com banana e laranja
 

200 g de polpa de açaí congelada
400 ml de suco de laranja
2 bananas prata
Açúcar a gosto 
 

Modo de preparo
Descongele ligeiramente a polpa de
açaí.
 
Coloque-a no liquidificador junto com o
suco de laranja e com as bananas.
 
Bata até ficar uma mistura homogênea.
 
Delicie-se com esse suco maravilhoso,
rico em potássio, cálcio, magnésio e
outros componentes tão importantes
para a sua saúde.

 Suco de acerola com cenoura
 

1 colher (sopa) de cenoura ralada e
crua
10 acerolas
1 copo de água
1 colher açúcar mascavo

 
Modo de preparo

 
Coloque todos os ingredientes no
liquidificador e bata por 30 ou 45
segundos;
 
Adicione o açúcar mascavo;
 
 Está pronto para servir, podendo ser
adicionadas algumas pedras de gelo.

Suco de cajá com maracujá,
manjericão e leite condensado

 
2 polpas de cajá
2 polpas de maracujá
2 folhinhas de manjericão
1/2 lata de leite condensado
2 copos de água

 
Modo de preparo

Coloque os dois sabores das polpa no
liquidificador juntamente com o
manjericão, bata até ficar um ponto
grossinho.
Depois que bater coloque o leite
condensado.
Bata e depois é só servir.
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