
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 15 de junho de 2020 

 

Título da atividade: Meu pé de feijão. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

  Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.) (EI02ET02); 

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais 

nos espaços da instituição e fora dela (EI02ET03); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06).  

 

Resumo:  

As festas da cultura caipira realizadas até os dias atuais como costume eram preparadas 

para comemorar a boa colheita da plantação. Ao plantar grãos de feijões e dialogar 

sobre o assunto será possível apresentar às crianças um pouco da cultura caipira que 

influencia o desenvolvimento de várias atividades cotidianas e festejos do mês de junho 

na comunidade e conscientizá-las da importância da reciclagem. 

 

Preparação 

Materiais: 

 Garrafa pet ou caixa de leite; 

 Terra; 

 Água. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Espaços:  

Esteja à vontade para escolher o ambiente mais favorável dentre suas possibilidades, 

porém consideram-se as áreas externas da sua residência mais apropriadas para a 

plantação das sementes em decorrência do manuseio de terra. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

 Se a criança demonstra interesse em interagir oralmente e compreende o assunto 

abordado, em relação às necessidades dos grãos para germinar (luz, água, terra), do 

tempo de espera e da importância em reaproveitar o material reciclado. Esteja atento às 

reações demonstradas durante o manuseio da terra e dos grãos de feijões, observe se ela 

demonstra receio ao sujar as mãos. 

 

O que fazer durante?  

Ao iniciar a atividade demonstre entusiasmo em participar da plantação e auxiliar na 

mediação de conhecimentos a respeito da necessidade para um bom plantio, da 

importância da reutilização do material de plástico ou papelão e da ingestão de 

alimentos cultivados, durante uma conversa.  

Vale ressaltar que a garrafa pet deve ser cortada pelo adulto que deverá dar liberdade e 

incentivar o manuseio da terra e dos grãos com muito cuidado por parte da criança. Ela 

pode tentar levá-los à boca, toda atenção será necessária. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas


BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

