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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 14/06/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Quem planta colhe.  

 

Objetivos específicos: 

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

se compreender (EI02EO04);  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

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

nos espaços da instituição e fora dela (EI02ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Iniciaremos a semana falando sobre responsabilidade, um valor social ligado ao 

compromisso e ao dever. Sendo assim, a atividade de hoje será a realização do plantio 

de grãos de feijões ou outras sementes, visando aumentar intencionalmente o senso de 

responsabilidade das crianças por meio do cultivo de uma planta que, para crescer 

precisa de cuidados. Inicialmente, explique para criança quais os materiais serão 

utilizados para plantar a semente, em seguida, auxilie-a durante os processos, 

disponibilize um copo plástico ou pote, um pedaço de algodão ou terra e sementes de 

feijão ou outro tipo da escolha da família, forre o copinho com algodão, em seguida, 

permita que a criança jogue as sementes em cima e finalize molhando um pouquinho. 

Após plantar os feijões, ajude a encontrar um lugar que bata um pouco de sol e diga que 

ela ficará responsável por cuidar da muda.  

 

Materiais: 

- Copo plástico descartável (não precisa ser novo, mas limpo ou, outro pequeno 

recipiente); 

- Algodão ou terra; 
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- Grãos ou sementes (feijões, girassol); 

- Água. 

 

Sugestões para as famílias: 

Seja sempre o maior exemplo, demonstrando atitudes de responsabilidade no dia-dia, 

ajudando a criança a acompanhar desde o inicio o desenvolvimento da sua plantação. 

Lembre a criança de cuidar da sua planta, o ideal é definir um horário para que ela siga 

uma rotina, de regar, verificar se está pegando sol e se está crescendo forte e saudável. É 

possível que nem todas as sementes germinem, isso pode acontecer por falta de água, 

excesso de temperatura ou porque a semente não está em condições de germinar. Caso 

isso ocorra e a criança ficar chateada porque sua semente não germinou, acolha as suas 

emoções e dê a oportunidade para ela plantar uma nova semente ou até mesmo outro 

tipo de grãos como girassol, soja, milho entre outros. O importante, é que a criança 

participe de forma ativa, estimulando o senso de responsabilidade através de cuidados 

diários com a planta. 

 

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. 

 
 

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

