


Vamos desenvolver juntos uma 
brincadeira que vai fazer as crianças 
pensarem, agregando conhecimentos 
sobre cores e formas dos alimentos e 
envolvendo toda a família. 

A ideia é montar o jogo simples, na 
tentativa de oferecer e tentar fazer com 
que as crianças consumam alimentos 
naturais e pouco processados, mas 
podem ser inseridos outros alimentos 
diferentes oferecidos esporadicamente 
na alimentação da família

Materiais necessários:

DESENHOS DE ALIMENTOS
(DICA: USAR ENCARTES DE 

SUPERMERCADO)

CANETAS, CANETINHAS
OU LÁPIS DE COLORIR

TESOURA

PAPEL
BRANCO

COLA
BRANCA

FITA
CREPE

Modo de montar:
1. Um adulto da família irá fazer a primeira parte do jogo de preferência sem 
a criança ver. Como será um jogo de adivinhação é melhor ser uma surpresa.
2. O adulto poderá usar figuras de alimentos ou desenhar, cortar e colar 
numa faixa. Esta faixa será colocada na cabeça da criança, como a figura do 
alimento voltado para o adulto.
3. Neste momento, a criança não verá o que está na sua testa e o adulto ou 
outra criança maior irá ler as dicas referentes ao alimento oculto. Enquanto a 
criança não descobrir, não poderá ver o alimento oculto.
4. Se a criança já conseguir cortar, escrever ou ler as dicas. Ela também pode 
fazer o mesmo com os adultos da casa. Ganha quem acertar um maior 
número de alimentos ocultos.

QUE ALIMENTO SOU EU?



Maçã
Posso ter a casca vermelha ou verde, mas sempre branca por 
dentro. Tenho sementes pequenininhas e pretinhas. Sou uma 
fruta.

Laranja
Sou redonda. Tenho a casca verde as vezes amarelada. Posso 
ser servida inteira, no suco ou numa saladinha. Sou uma 
frutinha

Banana
Tenho a casca amarela e polpa branquinha. Muito cuidado com 
minha casca para não pisar e escorregar. Sou uma frutinha.

Feijão
Sou pretinho, branco, vermelho, posso até manchinhas. Sou 
um grão que precisa de muita água e uma panela de pressão 
para cozinhar.

Melancia
Quando estou inteira sou grande e pesada. Verde por fora 
vermelha por dentro. Tenho sementinhas pretas. Sou docinha, 
docinha. Uma delícia. Sou uma fruta.

Cenoura
Dou cor e sabor a muitos pratos deliciosos como arroz, sopa, 
farofa, purês. Sou alaranjada com corpinho fino e alongado. 
Sou um legume.

Couve
Sou uma folha verdinha, verdinha, meu sobrenome é manteiga. 
Posso ser servida na salada crua, cozida, no feijão, na sopa, na 
farofa.

Arroz
Sou branquinho e sequinho, preciso ser cozido para poder ser 
saboreado. Muitos gostam de mim no almoço e no jantar, mas 
também posso ser um doce.
Sou muito amigo do feijão.

SUGESTÕES DE ALIMENTOS 
E DICAS


