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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 03/07/2020 

Título da Atividade: Cuidando das plantas e árvores. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04);  

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

(EI02EO01);  

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas (EI02CG02); 

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

da instituição e fora dela (EI02ET03). 

 

Resumo: 

Cuidar das plantas de casa também é uma atitude sustentável. Plantas são sempre bem vindas 

dentro e fora de casa. Além de deixarem o ambiente mais bonito, elas ajudam a purificar o ar. 

Porém, alguns cuidados podem fazer delas grandes aliadas na preservação da natureza. Pois 

cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade atribuída a todos nós. Assim, essa 

consciência deve ser despertada ainda na infância. Desta forma, a proposta desta atividade é 

fazer com que a criança, aprenda de forma infantilizada, a importância de cuidados para com 

o meio ambiente, e como colocá-los em prática. Por conta da pandemia que estamos vivendo, 

infelizmente não será possível sair pela comunidade, o que permitiria o contato direto da 

criança com as árvores e plantas, por isso, o faça em sua casa. 

 

Preparação: 
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Materiais: 

Regador, mangueira, ou até mesmo um pote. 

 

Espaços: 

 Escolha um espaço externo da casa que tenha plantas ou árvores.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Qual a reação da criança ao ter contato com plantas e árvores? Ela gostou de realizar os 

cuidados propostos? Conseguiu regar as plantas e árvores sozinha, ou precisou de auxílio? 

Nos dias seguintes ela se interessou em realizar a atividade novamente, virando rotina?  

 

O que fazer durante? 

1.  Utilizando um regador, mangueira, ou até mesmo um pote, ensine a criança a regar com 

água planta (s) ou árvore (s) que faz (em) parte de sua casa;  

2. Ressalte a importância do cuidar das plantas para ajudar o meio ambiente.  

3. Sendo satisfatório, realize esta atividade por mais vezes durante a semana.  
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Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://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 
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