
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA 

Nome do aluno:   Semana: 13 

Professores: Adriana de M. M. Mathias, Luciana 

L. da Rocha Souza, Rodrigo G. da Silva, Thaisa 

L. de O. Gonçalves. 

Data: 

01/06/202

1 

Turma:  

MATERNAL 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

(EI02ET03)  

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

nos espaços da instituição e fora dela. 

(EI02ET06)  

Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, 

hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

 

  

 Bom dia, tudo bem com vocês? 

 

Prontos para mais uma atividade? 

Dando continuidade a semana de atividades do meio ambiente, hoje trouxemos 

uma história para vocês. 

Acomode a criança para que ela assista ao vídeo disponível no link 

https://youtu.be/dyJm9z-5rr0. 

Muito bem! 

 Agora que conhecemos a história da sementinha, que tal produzir um vasinho e 

plantar a sua sementinha? 

Na atividade de hoje precisaremos da ajuda da mamãe para a confecção do 

vasinho. 

https://youtu.be/dyJm9z-5rr0


Após o vasinho ficar pronto, realize o plantio de uma semente ou muda de sua 

preferência (flores, sementes ou temperos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a produção do seu vasinho, você vai precisar de: 

1 garrafa pet 

Tampinhas de tamanhos diferentes para o nariz e olhos (podem ser feitos de 

papel também, e colados com durex). 

Cola e tesoura. 

Siga o passo a passo de como produzir o seu vasinho. 

Recorte o fundo de uma garrafa pet e deixe aproximadamente 10 cm de altura 

Cole uma tampinha plástica para ser o nariz. 

Cole olhinhos ou tampinhas menores, para ser os olhinhos, completando o 

rostinho 

Faça furinhos no fundo da garrafa cortada. 

Agora que já temos o nosso vasinho pronto, é hora de plantar a nossa 

sementinha ou plantinha de sua preferência. 

Peça que a criança coloque algumas pedrinhas no fundo do vasinho. 

Após deixe que ela coloque a terra no vasinho com a supervisão de um 

responsável. 



 Oriente a criança para que ela faça um buraquinho no meio do vasinho, e 

coloque a semente ou mudinha. Complete com terra e está pronto! 

Agora não esqueça de reforçar os cuidados com a plantinha! Cuide diariamente, 

regue e converse com ela, para que seja uma plantinha bem bonita! 

Aqui deixo outra sugestão para quem não tiver os materiais acima, poderá ser 

feito o plantio do feijão. 

Neste caso você vai precisar de: 

Algodão 

Copinho descartável 

Grãos de feijão 

Diga para a criança que vocês farão 

isso juntos. 

Molhe o algodão na água. 

Peça para a criança colocar o algodão úmido no fundo do copo. 

'Plante' o feijão no algodão. 

Escolha um local bem iluminado. 

Molhe o feijão sempre que necessário. 

 

Boa atividade, e não se esqueça de nos enviar um registro da atividade! 

 

 

EQUIPE PALMIRA 


