
A Quinta do Frutinhas



Olá amiguinhos!

Preparados para mais 

uma aventura?

Hoje vamos fazer 

uma visita p
ela minha

Quinta!

Vou ficar em casa
a preparar um óptimo
lanche para quando
chegares!

Combinado!
Eu vou aproveitar
e colher alguma fruta.

Pois a fruta é um bem
essencial na nossa
alimentação!

Combinado!
Eu vou aproveitar
e colher alguma fruta.

Pois a fruta é um bem
essencial na nossa
alimentação!



A nossa primeira paragem 
vai ser no pomar.
No pomar podemos
encontrar, maçãs, peras
e laranjas.

Vou levar esta fruta, para o nosso lanche.
Tem um aspecto tão delicioso.
Sabiam que a laranja é rica em vitamina C,
que ajuda a reforçar o sistema imunitário
do organismo.



Olá Sr. Fruit, está a cuidar 
dos nossos legumes?
Estão muito bonitos e
muito apeteciveis.

Olá Frutinhas!

Sim estou a tratar destes

belos legumes, que são

importantíssimos na nossa

alimentação.

Por exemplo, as cenouras

fazem os nossos olhos

ficar mais bonitos!

Para terminar a nossa visita
à quinta, chegamos à vinha.
Onde encontramos as deliciosas
uvas, que são muito importantes
no fornecimento de energia 
para o nosso corpo!



Concurso “História do Frutinhas’’ 2016/17

Mais uma vez lançamos-te um desafio. Usa a tua imaginação e cria uma história para o Frutinhas. Dá-lhe um título. 
Atenção, que não podes exceder o número de linhas! Depois, ilustra a história, da forma como entenderes, no verso  
desta página. Sê criativo! 
No fim, identifica ambos com o teu nome completo, a tua escola e o ano. Destaca a história pelo picotado e pede o 
favor ao/à senhor/a professor/a para enviar o teu trabalho para a Divisão de Educação, da Câmara Municipal de 
Matosinhos, até ao dia 30 de abril de 2017.
O/a vencedor/a de cada ano receberá um prémio adequado à idade. O melhor trabalho de todos (história e 
desenho), escolhido de entre os quatro melhores, será publicado na próxima caderneta. Os resultados do concurso 
serão divulgados no dia 1 de junho de 2017. 



Nome:

Escola:

Autorizo o(a) meu(minha) educando(a) a participar no presente concurso.

Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação

Data:

Ano:

/ /



Era uma vez um menino que se chamava

Frutinhas, a sua irmã Rita e os seus

amigos. 

O Frutinhas disse: 

 - Olá amigos, prontos para mais uma aventura? Este ano, vamos fazer algumas

colheitas. São capazes? 

 - Claro que somos capazes, vamos começar! 

 - Vamos, vamos começar por colher as uvas. É uma tarefa demorada, mas muito 

divertida. 

A Rita perguntou: 

 - E o que é preciso para fazer essa tarefa? 

 - É preciso que faças este labirinto para levar as uvas ao cesto. - Explicou o 

Frutinhas. 

No fim da colheita das uvas, foram para o pomar onde havia uma grande variedade de 

árvores cheias de frutos. 

 - Amiguinhos, agora que já estamos no pomar vamos colher todas as maçãs, peras e 

laranjas. 

 - E para onde vão estes frutos todos?- Perguntou um dos amigos. 

 - Estas frutas deliciosas e saudáveis vão para as escolas onde as crianças aprendem. – 

Disse o Frutinhas. 

 - Também vão para crianças que não têm comida. – Acrescentou. 

Ao perceberem para onde iam os frutos ficaram todos entusiasmados, pois sabiam que 

aquele trabalho era importante. 

É graças ao trabalho e dedicação da equipa do Frutinhas que as crianças comem frutos 

frescos para serem fortes, saudáveis e felizes. 

O Frutinhas e os Amigos

Olá Amiguinhos!
Esta é a história e o
desenho que ganharam 
o concurso o ano passado.
Este ano podes ser Tu!
Parabéns Diana!

Nome: Diana Filipa de Pinha David

Escola: EB da Praia de Angeiras



www.ofrutinhas.pt

Olá Amiguinhos! Já conhecem a minha plataforma online?Tem jogos, concursos e muitasoutras coisas que vão quererdescobrir. 
Estou lá à vossa espera!

Não se esqueçam de passarpela nossa página de facebook.
Temos lá concursos e muitosprémios à vossa espera!
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