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Sexta-Feira 

Consolidação Sócio Ambiental 

Plante uma horta. Fazer uma pequena horta de temperos e pequenos 

frutos como morango e tomate cereja é uma atividade simples, 

mas cheia de significado! A professora pode envolver as crianças em 

todo o processo, desde a preparação dos vasos, da terra, o plantio até a 

colheita. Além de terem o contato direto com a natureza, as crianças 

aprenderão sobre o ciclo da planta. A escola mudará para sempre a 

forma como a criança olha para o alimento. 
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Atividade: Germinação de grãos 

As crianças que são ensinadas a olharem para os ciclos da Natureza, que tem 

a oportunidade de plantar uma muda ou visitar a nascente de um rio se tornam 

apaixonadas pelo meio ambiente. E consequentemente, crescem com um senso de 

cuidado e preservação muito maior do que aquelas que não são incentivadas.  

Em conformidade, com essas informações, a família irá separar sementes que 

poderão ser de frutas como a de um mamão, ou sementes de abóbora, quiabo, limão, 

feijão, girassol, etc. Em seguida irá utilizar um vasinho reciclado de garrafa pet. E 

com um pouco de terra fértil irão plantar a semente na terra e cuidar para que a 

mesma venha a germinar.  

Observação: com o passar dos dias a criança irá observar se a semente 

germinou e com o tempo relatar o resultado do plantio. 

Com essa atividade a criança aprenderá os cuidados de plantas. 

 

Recurso: vasinho, terra para plantar, sementes 

para plantar e o regador com água. 

       

Referências:  
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://educacaoinfantil.aix.com.br/meio-ambiente-na-educacao-infantil/ 

https://educacaoinfantil.aix.com.br    

 

 


