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        Bolo Maçã do Floresta 
Ingredientes: 

4 ovos 
4 maçãs em cubinhos (sem casca) 
3 xícaras (chá) de farinha de trigo 
2 xícaras (chá) de açúcar 
2 colheres (sopa) água 
1 xícara de óleo  
1 colher (sopa) de fermento em pó 
1 laranja (sumo) 
Canela em pó  à gosto 

 Preparo: 
Bata no liquidificador: os ovos, o óleo, o açúcar e a água. 
Em uma vasilha coloque a farinha de trigo, acrescente o líquido batido 

(liquidificador) e misture bem. 
Em seguida misture canela à gosto, os cubos de maçã molhados no sumo da laranja e 

por último adicione o fermento e mexa só um pouco. 
Pronto! Só colocar em forma untada em forno por aproximadamente 40 minutos. 

Fica uma delícia e as crianças aprovaram. 
* Você pode usar a casca  (bem higienizada) para bater na massa aproveitando suas fibras. 

 
 



Vamos iniciar? 



Nossa atividade foi bem divertida. 



Eles amaram fazer o Bolo Maçã do Floresta. 



Observando os ingredientes. 



Colocando os ingredientes. 



Olhinhos bem atentos. 



Hora de mexer. 



Muito bem!!! 



Essa massa teve o toque especial dessa turminha. 





Todos participaram. 



Um pouquinho de canela. 





Atentos para tudo. 



Hora da MAÇÃ. 





Muita diversão! 



As crianças adoram ver a massa. 



Bolo pronto e momento degustação. 



Bolo Maçã do Floresta com direito ao Chá de Maracujá. 
Quem disse que criança não gosta de chá? 



Atividade de férias professoras e Nutricionista. 
Bolo Maçã do Floresta 

 
Um bolo feito com frutas enriquece-o com 

fibras, vitaminas e minerais.  
 

A maçã tem propriedades: 
*para o controle glicêmico,  

*no combate ao colesterol ruim,  
*protege as nossas células, dentre outras 

qualidades preventivas... 
Inclua Maçã na dieta e em várias 

preparações e aproveite seus benefícios. 
 

Nutricionista: Angelúcia Nascimento – CRN 20461/SP 
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