
Aos educandos e suas famílias,  
 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, 

teremos que dar continuidade aos processos de 

aprendizagem.  
 

 

E.M.E.B. CECÍLIA MEIRELES 

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e 

Fase II). 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas 

avulsas. 

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período.  

Boas aprendizagens! Até breve! 

Gestão Escolar e Professores da EMEB Cecília Meireles  

 



AULA 23 – FASE II 

                                OLÁ FAMÍLIA!!!  
Em sua casa tem um quintal? Que legal, vamos usá-lo nessa próxima atividade! Não tem? Tudo 
bem, vamos improvisar! A ideia é a criação de uma hortinha junto com os pequenos, na qual 
podem ser plantadas sementes, raízes ou mudas. Para casas com quintal, é possível separar um 
espaço diretamente no solo para esse plantio, e para apartamentos, é possível fazer essa 
hortinha em vasos, e usá-la de forma vertical ou até suspensa. 
 
Vamos precisar de pacotinhos de sementes ou sementes tiradas diretamente de frutas e 
legumes como tomates e pimentões. Podem ser usadas também raízes de verduras e mudas de 
plantas. O ideal é que pais e filhos façam cada etapa juntos, e que os adultos passem aos 
pequenos informações sobre a origem dos alimentos. 
 
Esta atividade tem como objetivo despertar o interesse das crianças pela preservação do meio 
ambiente e sustentabilidade, além de oferecer uma atividade divertida e educativa longe das 
telas dos celulares e tablets e visa, também, abordar junto às crianças conceitos sobre a 
importância da alimentação saudável, além de aproximá-las da natureza.  

Vamos nessa? 

Semana  de 14 a 18 de Setembro  

https://br.pinterest.com/pin/640777853216087684/ 



ATIVIDADE 01 
“HORA DA HISTÓRA” 

https://www.youtube.com/watch?v=_2H8pQ9AfQA&app=desktop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_2H8pQ9AfQA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=_2H8pQ9AfQA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=_2H8pQ9AfQA&app=desktop


Caso você não consiga acompanhar a leitura através do vídeo, não tem problemas. 
 Vamos fazer a leitura do livro que segue abaixo.  

Aproveite essa aventura!!! 
 
 
 
 











Fonte: Texto e imagens retiradas do livro “O grande rabanete”, de Tatiana Belinky ilustrações 
de Leninha Lacerda. Nenhuma violação de autoria pretendida. 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas. 



ATIVIDADE 02 
VAMOS FAZER UMA HORTA? 

Abaixo segue link com ideias bem bacanas para você se inspirar... 
 

Acesse o youtube e veja vários tutoriais de como preparar uma horta em casa. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1803&v=0RthDFAR60w&feature=emb_logo 

 

 Agora que já vimos na história como pode ser muito interessante ter uma horta, vamos preparar a nossa? 
Para começar vamos precisar apenas de potinhos de margarina, sorvete ou garrafas pets, terra, adubo sementes, ou raízes 
de hortaliças como rúcula, cebolinha, salsinha, entre outras que a mamãe trouxe da feira.  
Após o plantio, regue diariamente, conforme a orientação de um adulto e observe o desenvolvimento das suas plantinhas. 
 
PARA SIMPLIFICAR, SEPARAMOS UM PASSO A PASSO COM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO. 
 
1- Procure um local com boa incidência solar. Quanto mais sol, melhor; 
2- Escolha recipientes com tamanho adequado; 
3- Separe a terra e o adubo; 
4- Plante as sementes ou mudas; 
5- Regue em períodos intercalados; 
6- Hora da colheita. 
 
 
  
 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 

Imagens- https://br.pinterest.com/pin/560698222349135607/ 



ATIVIDADE 03 
“FAÇA UMA LISTA” 

Você sabe o nome de todas hortaliças que você plantou em sua horta?  
Converse com a sua família e faça uma lista com os nomes delas e aproveite para saber como 

cada uma será consumida, quando for colhida. 
 Caso você não consiga preparar a sua horta, faça a lista com os alimentos que são consumidos 

em sua casa e que são cultivados em hortas, mas que sua família compra em feiras livres e 
supermercados. 

 
 

Você sabia que um alimentação saudável pode afetar diretamente na sua felicidade? 
Então, alimente-se bem!!! 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Hortifruti/noticia/2020/07/pandemia-reduziu-renda-de-sete-em-cada-dez-produtores-de-frutas-e-hortalicas.html 



COMER, COMER É O MELHOR PARA PODER 
CRESCER! 

Agora abra o caderno que recebeu na escola  
“CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” na páginas nº5 e nº6 

Vamos realizar a atividade!! 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 



 
APROVEITEM AS LEITURAS E AS INFORMAÇÕES E CONVERSE COM A SUA FAMÍLIA SOBRE 

O QUE APRENDERAM COM ESTAS ATIVIDADES! 

 

ATIVIDADE 04 
VOCÊ SABE O QUE É  HORTA COMUNITÁRIA? 

 

 A horta feita em casa é chamada de horta doméstica já a horta comunitária é feita em um 
espaço maior, fora de casa, mantida por várias pessoas e os alimentos produzidos são 
distribuídos para as famílias da comunidade. Vamos conhecer melhor!!! 

 
 
 
 
 
 



                     RECADINHO DAS PROFESSORAS 

Estamos nos empenhando para propor atividades lúdicas, diferentes e  prazerosas 

para que as crianças tenham momentos especiais de  aprendizagem em família. 

Vocês podem enviar por e-mail vídeos, fotos de desenhos ou  de alguma das 

atividades realizadas. 

Ficaremos muito felizes em saber de vocês, como está sendo viverem essas  

experiências! 

 

E-mail: emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br 
 

                       

ATÉ A PRÓXIMA SEMANA!! 

 

PROFESSORAS DA FASE II E  

 

GESTÃO ESCOLAR. 

 

https://br.pinterest.com/pin/777363585654255596/ 


