
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:                                                       

JARDINAGEM    

 É importante ensinarmos desde cedo as crianças o 

cuidado com as plantas  para que elas possam desenvolver uma sensibilidade ecológica. 

Pensando nisso preparamos uma atividade super prazerosa e cheia de aprendizagens. Use 

a sua criatividade e permita que a criança vivencie esse momento tão importante para o seu 

desenvolvimento, fale para que serve a planta e como podemos cuidar. Vamos lá? 

 Separe garrafas pet limpas, terra, água, mudinhas ou sementes. Escolham aquelas 

que não  demore muito para aparecer como por exemplo: alpiste etc. Faça um corte grande 

no comprimento da garrafa de modo que tenha espaço para colocarmos  os outros materias 

que iremos utilizar. Depois fure a outra lateral da garrafa com uma faca quente ou prego, 

para que a água possa escorrer. Em seguida, peça para criança colocar a terra com as mãos, 

a semente (sugira para ela contar as sementes e os potes) e por ultimo a  água. Diga para a 

criança que ela irá acompanhar  diariamente o desenvolvimento da plantinha, isto é, amanhã, 

depois e assim por diante.   

Observação: O adulto deverá estar sempre próximo, estimulando e orientando. Não 

esqueça de colocá-la no sol e regar, aí é só esperar a mágica acontecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa atividade! Compartilhe conosco através de fotos ou vídeos. 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 27/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Rosangela, Leila, Sandra, Elisangela, Daniela, Adriana, 
Maria José e Lourdes 

TURMA: B2A 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ENCAIXAR AS FORMAS GEOMÉTRICAS 

  Para a atividade de pareamento as crianças serão convidadas a dar 

uma volta pela casa e se possível, envolver outros familiares para acompanha-la. Durante essa volta, 

selecione com elas diferentes objetos de características pequenas do seu dia-a-dia com as formas 

geométricas: quadrados, círculos, triângulos e retângulos. Depois de realizada a seleção, a criança 

com auxílio do responsável, deverá contornar o formato dos objetos em uma folha. Em seguida, o 

responsável irá explicar e auxiliar a criança a realizar a atividade de encaixe, das formas desenhadas 

com os objetos semelhantes. 

 

Não se esqueça de enviar os registros, vamos adorar! 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 27/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Adriana, Antônia, Carmen, Cristiane, Deise e Fernanda. TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. 


