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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Criando uma mini horta com muito carinho   Data: 17/09/2020 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

A proposta de hoje é criar uma mini horta, para vivenciar uma experiência bem 

agradável e lúdica.   

 

 

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO03); (EI02EO06) e 

(EI02ET03). 

 

Materiais:  

● Garrafa PET cortada pela metade ou copinhos descartáveis; 

● Terra; 

● Água; 

● Vegetais que podem ser replantados (alface, cebola, cenoura etc.) ou algum tipo de 

mudinha de fácil acesso. 

 



 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

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

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Execução:  

Prepare uma garrafa cortada pela metade e coloque terra dentro dela com antecedência. 

Também é necessário que deixe organizado os vegetais que serão aproveitados para 

realizar a plantação. 

 

O que fazer durante?  

● Inicie uma conversa com a criança sobre criar uma mini horta, replantando alguns 

vegetais que tenham em casa; 

● Auxilie a criança a realizar a plantação; 

● Em seguida, incentive-a a aguar a mini hortinha todos os dias. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

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. 

Dicas de replantio disponível em: https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-

Comida/noticia/2018/09/veja-como-plantar-15-vegetais-em-casa.html.  

Dicas de como criar horta em casa disponível em: 

https://www.mildicasdemae.com.br/2015/02/como-fazer-uma-horta-em-casa-com-as-

criancas.html. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/noticia/2018/09/veja-como-plantar-15-vegetais-em-casa.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/noticia/2018/09/veja-como-plantar-15-vegetais-em-casa.html
https://www.mildicasdemae.com.br/2015/02/como-fazer-uma-horta-em-casa-com-as-criancas.html
https://www.mildicasdemae.com.br/2015/02/como-fazer-uma-horta-em-casa-com-as-criancas.html
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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 

 
 


