PLANO DE AULA

Ensino Fundamental 1

Educação Ambiental
Jardinagem e Paisagismo
Este plano de aula foi elaborado por participantes do programa Educonex@o, que forma
professores para o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem.

Disciplinas/Áreas do Conhecimento:
Ciências
Competência(s) / Objetivo(s) de Aprendizagem :
- Identificar algumas plantas e animais de jardim;
- Saber de sua importância na nossa vida;
- Como plantar, cuidar e preservar;
- Identificar e experimentar os alimentos plantados e cultivados e saber para que serve em nossa
alimentação e crescimento;

Conteúdos:
- Plantas Diversas
- Local para o Plantio
- Ferramentas de Jardinagem (pá, rastelo, enxada, regador e outros).

Palavras Chave:
Jardim – Jardinagem - Paisagismo

Para Organizar o seu Trabalho e Saber Mais
Insetos - https://www.youtube.com/watch?v=j7A9ANT2aVQ

Proposta de Trabalho
Antes de iniciar, consulte os links sugeridos na área Para Organizar o seu Trabalho e Saber Mais

1ª Etapa: Roda de conversa sobre o que é um jardim
Começar perguntando aos alunos o que eles imaginam que seja um jardim?
Como podemos começar um jardim aqui em nossa escola?
Onde colocaríamos este jardim?
Além das plantas o que mais podemos fazer para que nosso jardim fique bonito e atrativo, que as
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pessoas gostem de vir aqui?
Que nome vamos dar a este jardim?
Nesta primeira etapa podemos pedir as crianças/pais para irem mandando mudas de flores da época
para plantarmos em nosso jardim.
Não esqueça de registrar tudo.

2ª Etapa: Trazer imagens e ideias de jardins
Mostrar aos alunos algumas imagens de jardins e trazer algumas ideias, levá-los para uma volta em
torno da escola para observação o espaço, e pedir a eles ajudar a encontrar um ótimo espaço para
nosso jardim. Encontrado o local perguntar a eles o que precisamos para iniciar. Registra as ideias.

3ª Etapa: Preparando o terreno
Levar as crianças até o local onde será o jardim e começar a ensinar como é o preparo da terra. Primeiro
vamos limpar, tirar gramas, matos, pedras entre outros, em seguida revirar a terra e misturá-la com
adubo e deixa-la pronta para o plantio.

4ª Etapa: Vamos Plantar
Levamos as crianças até o local e ensinamos cada uma a plantar. O plantio deve ser feito em áreas
espaçadas para que as mudas possam se desenvolver. Após o plantio vamos regar.
Finalizado o plantio, indague “Com o nosso jardim pronto, daqui a alguns dias o que podemos
encontrar?” Registrar as respostas.

5ª Etapa: Conhecendo alguns animais de jardim
Mostrar para as crianças alguns insetos e pequenos animais de jardim e explicar sua importância para o
conjunto do jardim

6ª Etapa: Moldar o ser vivo de que mais gostou
Nesta etapa as crianças vão moldar em argila insetos e animaizinhos que podemos encontrar em nosso
jardim, esperamos secar, pintamos com tinta guache e decoramos o nosso jardim.

7ª Etapa: Finalizando
Agora, com o nosso jardim pronto, vamos conversar sobre a sua importância. Perguntar às crianças e
ver suas respostas e dialogar com elas, mostrar que é muito importante para nós, seres vivos, cuidar da
natureza e preservá-la.
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