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Campo de Experiências: O eu, o outro e o nós. 
TEMA: MEIO AMBIENTE. 

   ATIVIDADE: VAMOS PLANTAR UMA PLANTINHA?  

Olá, famílias! 

Esta semana estamos trabalhando a temática Meio Ambiente, na qual foram propostas atividades 

divertidas, para encerrarmos a nossa temática daremos continuidade na sequência didática propondo uma 

atividade que favoreça as crianças a interação com o outro, a consciência e autonomia nos cuidados com o 

ambiente, desenvolvimento motor, equilíbrio, cognitivo, sensório olfativo. 

Material necessário: Potes ou garrafa pet, pedras, terra adubada, tesoura (manipulada por um adulto), 

muda de alguma planta. 

1º Momento: O responsável perguntará para a criança qual legumes ou verdura que ela mais gosta e em 

seguida falará que na atividade de hoje eles irão plantar uma muda ou semente. Para realizar esta 

atividade o adulto deverá utilizar alguns objetos como: pote de plantas (com furos), garrafa pet ou 

qualquer outro pote (fazer furos no fundo). Caso você utilize uma garrafa pet, terá que cortar – lá ao meio 

e fazer furos na parte de baixo. 

2º Momento: O adulto ajudará a criança a colocar um pouco das pedras no fundo do vaso, colocar um 

pedaço de jornal, TNT ou tecido velho e pôr a terra e em seguida fazer um buraco no meio com o dedo e 

colocar a muda. Segue imagens: 

 

 

 

 

 

 

Agora é só molhar a sua plantinha e cuidar dela com muito carinho! 

3º Momento: Pedimos que registrem esse momento com fotos, vídeo ou até um relato sobre a atividade 

realizada e compartilhe conosco no grupo do WhatsApp de sua turma. Esperamos que se divirtam e até a 

próxima atividade!  


