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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 27/09/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Quem planta colhe. 

 

Objetivos específicos: 

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

vento, chuva etc.).( EI02ET02); 

• Idenificar e selecionar fones de informações, para responder a questão sobre a natureza, 

seus fenômenos, sua conservação.(EI03ET03); 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

( EI02EO01); 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

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

espaços da instituição e fora dela (EI02ET03); 

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

descobertas (EI01ET03);  

• Respeitar regras básicas de convívio social nas interacões e brincadeiras(EI02EO06). 

 

Proposta pedagógica: 

Durante essa semana iremos trabalhar a importância de incentivarmos o cuidado com as 

plantas, proporcionando aos nossos pequenos o contato desde cedo com a natureza e 

com uma alimentação saudável. 

Desse modo, unimos essas questões ao desenvolvimento, revendo as nossas funções 

entre educar e cuidar. Além de reforçar e incentivar a alimentação com hortaliças 

naturais e orgânicas provenientes da horta, incentivando o consumo pelas crianças.  

 Nesta atividade a criança irá realizar o plantio de mudas distribuídas pela educadora, 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

que serão plantadas em caixas de papelão, garrafas pet, solo do quintal de casa ou em 

algum local que a família tenha específico para este plantio. Assim o pequeno terá o 

entendimento de como se desenvolvem os alimentos desde o momento da semeadura ou 

plantio das mudas, ver seu crescimento e poder colher. A criança entenderá que boa 

parte dos alimentos que conhece vem da terra e que muitos deles podem ser plantados 

em casa. 

 

Materiais: 

Mudas de alface, beterraba ou a muda que família tenha em casa, material de 

jardinagens (caso tenham e casa), caixa de papelão, garrafas pet entre outros. 

 

Sugestões para as famílias: 

1. Caminhe com a criança até o espaço organizado com as mudas e instrumentos para 

o plantio. 

2. Incentive a criança a fazer uma pequena cova na terra e deposite as mudas. 

3. Caso houver outras sementes e mudas em casa, elas podem ser incluídas na horta. 

4. Para não confundir o nome das verduras e legumes, coloque plaquinhas com os 

nomes cravados na terra. 

5. Ajude-a no que for preciso, a fim de que participe com segurança. Registre as 

ações da criança no plantio. 

  

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

 

 

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/#infantil

