
 
 

 
 

 
 

ATIVIDADE 5 
6ª FEIRA 

EXPERIÊNCIA: CULTIVO DO PÉ DE ABACATE 
  

 
 

DURAÇÃO: 40 minutos 
 
RECURSOS: 

- 1 abacate maduro 
- 1 copo transparente 
- Palitos de dente ou garfinhos 
- Água 
- Celular ou computador para assistir ao vídeo 

 
DESENVOLVIMENTO: 

            Primeiramente assistir ao vídeo com a criança, para que ela saiba o que vai fazer. 
          Se tiver necessidade pause o vídeo e explique com as suas palavras o que está 
acontecendo. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA:09/10/2020 SEMANA: 6 

PROFESSOR: Alaíde, Alessandra, Alexandra, Elisângela, Maria Ines e 
Renata 

TURMA: 
MAT A/B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
 (EI02ET04) - Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).  

 Que a criança adquira noções de paciência, responsabilidade e cuidados com a 
natureza. 

 Conhecer as fases da germinação das sementes, até chegar na fase do seu 
plantio. 



Ressalte para a criança, que ela terá de ter paciência para alcançar o objetivo, que no 
caso é o plantio da muda do pé de abacate. 

Link do vídeo: 

https://youtu.be/ljtfC9q2Km8 
 
 
           Ao finalizar o vídeo, mãos à obra! 
1- Pegar o abacate maduro e cortá-lo ao meio, tomando cuidado para não cortar a 
semente; 
2- Com a ajuda de uma colher, tirar a semente; 
3- Retirar a pele que envolve a semente; 
4- Observar qual lado deverá ficar para baixo (o que tem biquinho);  
5- Introduzir os palitos nas laterais da semente, para que ela fique mergulhada na água; 
6- Colocar num copo com água, de forma que ela fique submersa até um pouco mais da 
metade; 
7- Colocar o copo numa janela e esperar alguns dias para notar as raízes brotando. 
(Verificar sempre a altura da água); 
8- Esperar a árvore se desenvolver e plantá-la na terra. 
 

Se caso você não tenha quintal, pode presentear alguém com a muda.  

 

 

 

 

 

 
 

TIREM FOTO DE CADA ETAPA DO PROCESSO DO CULTIVO DO ABACATE,  

E NOS ENVIEM NO GRUPO DO WHATSAPP OU NO CLASSROOM, PARA 

MONTARMOS UM PORTIFÓLIO DESSAS ATIVIDADES, E COMPARTILHARMOS COM 

VOCÊS POSTERIORMENTE! 

 



 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
 

PROJETO MUSICALIZAR PARA INTEGRAR 
 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

Música: FORTE E GRANDÃO 

 
(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e  

fazendo descobertas. 
 

 

 
 

Acesse o link abaixo e assista 
 

 
https://youtu.be/EMdhg_O69Rw 

 

 

 

https://youtu.be/EMdhg_O69Rw

