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                  Público-alvo: 2º e 3º ciclos 

                  Tempo de duração da atividade: 45 minutos  

                  Local: sala de aula  

 

 

Objetivos 

 Aprender o vocabulário acerca dos diferentes frutas e legumes em língua 

inglesa; 

 Indicar preferências de frutas e legumes em língua inglesa; 

 Compreender a importância das frutas e legumes. 

 

Materiais 

 Cartões para jogar bingo; 

 Lápis; 

 Cartões com detalhes sobre as frutas e legumes; 

 Apresentação através de meios informáticos; 

 Uma cesta com frutas diversificadas; 

 Acesso à Internet. 

 

Procedimento 

Após a introdução o professor explica o jogo do bingo e distribui as diferentes folhas 

por grupos de alunos (ANEXO I). 

O professor ou um aluno escolhido pelos colegas dizem as diferentes frutas e legumes 

de forma aleatória: apple, grapes, strawberry, orange, pear, carrot, peas, potato, 

broccoli, corn, bananas, pumpkin, lemon, chili peppers, onion, pineapple, 

watermelon, avocado, celery, bell pepper, tomatoes, peaches, cherries, eggplant. 

Os alunos marcam os acertos no seu cartão e vão gritando “line” e “bingo”. 

Conforme os alunos vão gritando “bingo” é-lhes oferecida uma fruta da sua 

preferência retirada da cesta. 



 

 

Os alunos investigam sobre a fruta que consumiram como recompensa pelo bingo e 

reportam à turma, preenchendo cartões sobre as diferentes frutas, que podem conter 

estes pontos, entre outros: 

 

Name of the fruit: 

Country of origin: 

Month of harvest/crop: 

Where does it grow? 

Calories:  

Vitamins: 

Curiosities: 
 

 

Vocabulário a introduzir 

fruit: part of a flowering plant that contains the seeds; fruits that we eat are usually 

fleshy, juicy, and sweet, like strawberries, apples, and pineapple, but some are less 

sweet, like tomatoes and cucumbers. 

vegetable: any edible part of a plant that is not a fruit, such as the root (carrot), 

tuber (a potato), seed (a pea), stem (asparagus), flower bud (broccoli), or leaf 

(lettuce); vegetables can be eaten whole or in part, raw, or cooked. 

 

 

Did you know?  

 Fruits and vegetables are nutritious in every form; fresh, frozen, or canned 

and as a delicious drink as long as the juice is 100%. 

 Brussels Sprouts is one of the most nutritious vegetables, but one of the most 

disliked because of its taste. 

 Broccoli contains more protein than a steak. 

 Watermelons can keep you hydrated. 

 Blueberries improve night vision. 

 

 

Sugestões: 

Pode cruzar-se a atividade com a ementa do refeitório escolar a fim de apurar que 

frutas e legumes constam da ementa semanal. Os alunos podem reportar sobre esta 

pesquisa na aula seguinte.  



 

 

ANEXO I 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


