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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 17/09/2020 

Título da Atividade: Quem planta colhe. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 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). 

 

Resumo: 

O jardineiro da nossa creche realiza atividades de horticultura e jardinagem. Nesta atividade a 

criança irá realizar o plantio de mudas hortaliças distribuídas pela educadora, 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 do 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. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Mudas de alface, almeirão e rúcula, material de jardinagens (caso tenham e casa), caixa de 

papelão, garrafas pet entre outros.   
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Espaços: 

Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos podendo ser no quintal de casa, varanda ou 

algum local que contenha terra.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamnte 30 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e 

envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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: 

De que forma, a criança compartilha o espaço da horta com seus pares? E os instrumentos para 

o plantio? Ela partilha, oferece ajuda, revela seus sentimentos? Quais saberes demonstram? 

Quais estratégias a criança usa para plantar? Observa o adulto? Pede ajuda ao membro da 

família? Imitam? Que atitudes demonstra o interesse da criança em cuidar da horta? A criança 

faz uso dos recursos disponíveis, utilizando-os da forma que deseja? Como compartilha o 

espaço de plantio com o adulto?  

 

O que fazer durante? 

1. Caminhe com a criança até o espaço organizado com as mudas de hortaliças e 

instrumentos para o plantio. 

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

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

3. Para não confundir o nome das verduras, coloque plaquinhas com os nomes cravados na 

terra. 

4. Ajude-a no que for preciso, a fim de que participe com segurança. Registre as ações da criança no 
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plantio. 

 

Dicas para manutenção para horta:  

 Preste atenção na quantidade de sol e na temperatura da sua cidade. Quanto mais sol, mais 

água a sua planta deve receber. Em dias muito quentes, algumas plantas podem precisar de 

regas 2x por dia. 

 Prefira usar regador ou borrifador, eles são ideais para que a água caia de maneira mais 

uniforme e delicada, sem compactar a terra. 

 Não encharque o solo, isso pode causar compactação da terra dificultando o crescimento das 

raízes. 

 Regue sempre nas horas de sol fraco, no início ou final do dia, assim você evita 

queimaduras. 

 Para ter uma rega mais uniforme, use um gotejador! 

 Evite molhar as folhas, a água deve ser aplicada diretamente na terra para evitar 

aparecimento de fungos. 
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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 

 

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

