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Título da atividade: Primavera chegando, cores para todos os cantos! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

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

espaços da Instituição e fora dela (EI02ET03). 

 

Resumo: 

 A atitude de observar a beleza nas pequenas coisas deve ser estimulada em nossas 

crianças, sendo assim, com a observação da imagem de uma obra de Van Gogh 

buscaremos despertar um olhar atento voltado as cores das flores à nossa volta e com a 

plantação de sementes de girassóis faremos parte da criação de beleza em casa. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de um recipiente que pode ser um vasinho, caixinha de leite 

ou garrafa pet, que receberá terra, a semente de girassol e um pouquinho de água. 

 

Espaços:  

Os ambientes ao ar livre onde a criança possa manusear os objetos para a plantação com 

liberdade seriam bem aproveitados para a realização da atividade, indicam-se áreas 

externas, porém, esteja à vontade para escolher o melhor espaço entre suas 

possibilidades. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 20 minutos entre observação e 

plantação.  

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança dedica atenção a observar a imagem e consegue interagir oralmente 

expressando suas percepções da obra, se manuseia a terra sem demonstrar receio e se 

demonstra interesse em participar ao lado dos familiares e algum conhecimento prévio 

sobre plantação de sementes. 

 

O que fazer durante?  

Mostre a imagem da obra Doze girassóis numa jarra de Van Gogh e dê liberdade para 

que criança fale sobre o que vê, pergunte se ela sabe o que é e se gosta da pintura. Após 

este primeiro momento, mostre as sementes de girassóis e pergunte “Você acredita que 

estas sementinhas podem se transformar nesta linda flor?” e “O que acha que 

precisamos fazer para que isso aconteça?”, vá conversando sobre a necessidade de 

cuidados das plantas para que cresçam e floresçam enquanto realizam o plantio juntos. 

Durante o desenvolvimento da atividade, demonstre disposição em participar ao lado da 

criança, permita que ela se expresse e manuseie os objetos para a plantação com seu 

apoio, demonstre com palavras positivas que confia na capacidade dela e elogie suas 

conquistas. 

 



 
 

Links importantes: 

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

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

BNCC: http://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 

 

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

