
 
 
 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL: E. M. Profª. Neusa Luz Sanches – Unidade II 
NOME DO ALUNO:   DATA  28/09/2020 SEMANA: 5 
PROFESSOR:  Damaris, Eide, Fabiana, Maria Beraldo 
Professora Assistente: Lúcia Adriana 

TURMA: 
MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compartilhar, com outras crianças, situações de 
cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 
 

Florescer 
 
Tempo estimado: 30 minutos 

Quando uma criança aprende a plantar, temos a oportunidade de não apenas 
ensinar sobre jardinagem, mas sim criar a consciência de como as plantas impacta em 
suas vidas. 

Por isso, a dica antes de começar essas atividades com as crianças, é explicar ao 
longo do processo como o meio ambiente muda a qualidade do ar, diminui ou aumenta a 
temperatura na Terra e ainda preserva espécies de animais que elas adoram. 

Relacionar o plantio com a vida dos pequenos, faz com que eles criem o 
sentimento de mudança e de importância em cada um dos seus atos. Isso pode fazer, 
inclusive, com que a atividade seja muito mais interessante. 
 

Como plantar com as crianças? 
 

Antes de tudo, é essencial que a criança escolha a planta que mais a agrada. Isso 
fará com que o processo de cultivo seja muito mais interessante e dinâmico, já que 
haverá a expectativa de ver a planta crescendo e se desenvolvendo. Após a escolha, hora 
do passo a passo 
 
Material 
- pote de margarina ou de iogurte, faça furinhos no fundo do pote 
- terra 
- pedrinhas 
- sementes gerais (pode ser grãos de feijão). 
 

Passo a passo 
 
- Peça para a criança colocar no fundo do vaso algumas 
pedrinhas de até 4 centímetros e explique que esse processo 
é importante para que a água seja bem distribuída.  
- Peça para a criança colocar a terra diretamente no vaso. 
- Peça para a criança fazer um buraco de tamanho suficiente 
para que a semente seja colocada com cautela. 

- Peça para que a criança regue a planta, sem exageros. 
 



Pronto! Agora, é importante que a criança regue a planta todos os dias, Ela irá ver a 
planta se desenvolver e crescer. Estimule esse processo diariamente 


