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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II A e B             Data: 24/09/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade: Plantar, regar e cuidar: crianças e a natureza 
 

 

Objetivos específicos:  

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (E02EO02); 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.) (EI02ET05); 

•  Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03); 

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

espaços da instituição e fora dela (EI02ET03); 

  

Proposta pedagógica: 

Para finalizar a semana do dia da árvore e o início da primavera, a criança com ajuda do 

adulto mediador irá fazer um plantio de sementes de girassol, O objetivo deste 

experimento é observar e acompanhar a germinação e o desenvolvimento do girassol a 

cada dia. Regar, cuidar e acompanhar a natureza são muito importantes nessa faixa 

etária, ser responsável por algo vivo pode ensinar a criança a desenvolver um senso de 

preocupação e cuidado. 
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Materiais: 

- Sementes de girassóis, grãos de feijão ou qualquer outra que a família tenha acesso em 

casa; 

- Algodão ou terra; 

- Copinho ou potinho de plástico; 

 

Sugestões para as famílias: 

Ajude a criança a plantar as sementinhas, mostrando que ela será a responsável por 

cuidar da mudinha. Lembre-se de deixar a plantinha no sol e levar o pequeno para regá-

las todos os dias. 

É fundamental que durante este processo o adulto mediador diga para a criança que 

aquela mudinha tem vida e que precisará de cuidados para se desenvolver e crescer 

forte, de forma saudável. 

 

Registro da atividade: 

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

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

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

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

 
 


