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Estratégia de Aprendizagem:  

       VASINHO ECOLÓGICO  

A proposta de hoje é uma forma divertida da criança adquirir 

noções de paciência, responsabilidade e cuidados com a 

natureza. Para isso, irão reaproveitar a casca do ovo que é rica em cálcio, potássio, 

magnésio e minerais que ajudam a fertilizar o solo e enriquecer a terra. O primeiro passo é 

quebrar o topo do ovo com cuidado, esvazie a casca, higienize com água e detergente e 

espere secar bem. Em seguida, converse com a criança sobre a atividade que será realizada, 

e juntos separem os materiais necessários: casca do ovo, terra, água, mudinha de qualquer 

planta e uma tampinha de garrafa pet que vai servir de suporte para o vasinho permanecer 

em pé. Neste momento, deixe que a criança explore os materiais, sinta a textura, o formato, 

sua cor, estimulando-a a perceber as características de cada um.  Explique que a casca do 

ovo, além de servir de vasinho para a plantinha, ele possui vitaminas que vão ajudá-la a 

crescer forte e bonita. Na sequência, inicie o plantio, auxiliando a criança a colocar com as 

mãos, no interior da casca do ovo um pouquinho de terra, depois a mudinha, cobrir com mais 

um pouquinho de terra e por último umedecer com a água. Agora, é só colocar o vasinho 

sobre o suporte e depois deixá-lo de preferência em um lugar arejado, sob a luz solar. Não 

esqueça de incentivar a criança a cuidar bem da sua plantinha, regá-la e acompanhar o seu 

crescimento diariamente! E quando a plantinha crescer um pouco, basta replantá-la em um 

vaso maior junto com a casca do ovo, que irá se 

decompor e virará adubo para a terra. 

Boa atividade! Não esqueça de registrar esse 

momento com foto ou vídeo e nos enviar. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE:  COM GRÃOS DE FEIJÃO 

As crianças bem pequenas gostam de criar e reproduzir 

coisas utilizando diferentes materiais, explorando suas características, tais como: 

texturas, formas, tamanhos, sonoridades etc. 

 A proposta de hoje é manusear os grãos de feijão, e ainda identificar as formas 

geométricas, estimulando a criatividade, coordenação motora e a atenção.  

Os materiais são:  

• grãos de feijão • uma folha de papel • lápis

 Para iniciar a atividade o adulto irá fazer o desenho do triângulo, círculo e quadrado 

em uma folha de papel conforme a figura abaixo.  Em seguida, pedirá para a criança colocar 

os grãos de feijão dentro de cada forma (momento importante para trabalhar noção de dentro 

e fora). Neste momento relembre a história “João e o pé de feijão” lembrando que o João 

trocou sua vaquinha por grãos de feijão e que este ao ser plantado cresceu muito e se tornou 

um enorme pé de feijão em seu quintal.  

 Registrar esse momento através de foto, vídeo ou mensagem e nos enviar.  
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ANEXO: 

 

https://youtu.be/QV-8rgHh9wA 

https://youtu.be/QV-8rgHh9wA

