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“A compreensão vai além da simples memorização de fatos 

e de conceitos, indo em direção à possibilidade de 

desenvolvimento de conhecimento em situações novas.”



O QUÊ? 
AQUI TEM MILHO?

Perceber o cuidado necessário com 
preservação da vida e do meio ambiente foi 
algo prazeroso para o Grupo Anjo, 
valorizando as situações que implicam 
cuidados prestados às plantas que 
decidimos observar, estudar e registrar.



Se a terra me nutre

Quem nutre a terra?

Quem de nós pode fazer

Alguma coisa para nutrir a terra?

Alimentar o planeta, energia 
para a vida.

“A semente é pequena e amarela e produz milho de pipoca.”         

“O milho tem uma cor muito bonita.”     

“Por que o grão de milho fica pipocando na panela?”  

“E será que se colocar a espiga na panela com óleo, ela estoura?”                    



OBSERVANDO AS PLANTAS DA ESCOLA...

“Observar as plantas da Escola é um bom jeito
de conhecer as plantações.”                                        

“Encontrei um pé de maracujá, ela tem folhas e
tem um cheiro bom.”                                                             



SEMENTES: PARA QUE SERVE?

Depois de observamos as plantas da Escola, decidimos fazer um lanche de frutas com o
objetivo de verificarmos as sementes que através de um novo plantio se reproduzem.

“A semente da banana é tão pequena...”

“Sabia que algumas pessoas mastigam a semente da melancia.”

“A pinha tem um cheiro diferente.”



As frutas trouxeram muitas curiosidades sobre o que é ser semente. Como base 
nisso, pensamos em algumas possibilidades de estudarmos sobre uma semente 
específica com mais detalhe. 

“E adivinha qual semente escolhemos?”

O que é, o que é?
Tem cabelo e tem pé,

mas gente não é!



PESQUISAMOS, INVESTIGAMOS E DESCOBRIMOS QUE EXISTEM

VÁRIOS TIPOS DE MILHO.
Mais – Itália

Majs – Suécia e Alemanha

Maiz – Espanha

Mais - França

Zambete ou Nacua –
Moçambique

Midje ou Pé-de-lugar – Cabo 
Verde

Maça ou Masasi – Angola



O MILHARAL: PLANTAR, OBSERVAR E REGISTRAR

“Primeiro a planta nasce pequena, vai crescendo e depois pronto.”

“O lavrador quer transformar o verde em flor e ver a flor se transformar em grão.”

“É preciso regar, basta te o milho para ele ficar bem grande.”

“Para plantar um pé de milho e preciso ter semente, terra, água e depois 
só esperar crescer.”



ACOMPANHAR O SEU CRESCIMENTO

“O lavrador já se prepara pra colheita sorrindo vê que seu suor não foi em vão.” 



O PÉ DE MILHO

“É grande e tem muitas folhas e dá muitos milhos.”

Às vezes o milho fica marrom e bem peludo.”



SABUGO??

“O que é um sabugo?”

“Como abre?”

“Tem cheiro de terra!”

“E tem cabelo?”

A qualidade das aprendizagens está estreitamente 
relacionada com a qualidade das oportunidades 
de compartilhar e participar dos contextos 
educativos cotidianos da Escola.



NUTRIR-SE COM GOSTO!
A participação da família enquanto membro dessa comunidade 
de aprendizagem foi indispensável para a realização de algumas 
propostas. Realizamos um lanche bem gostoso a base de milho 
para melhor entender sobre essa semente tão nutritiva.

“A broa da Maria, o cuscuz do 

Lucas, o bolo da Júlia Tavares, o 

sorvete do Nauê, a pizza do 

Rodrigo...”



PIPOCA EM CÂMERA LENTA

As crianças ficaram curiosas para saber como o grão de pipoca 
iria estourar  na panela. Então, na aula de informática, assistimos 
um vídeo que mostra todo esse processo. Olha só no que deu!

“O milho tem 12% de água dentro dele daí essa 
água se evapora e ao milho vira pipoca.”

“A panela esquenta e a água do milho evapora e a 
semente estoura.”



PLOC, PLOC, PLOC... O que é, o que é?
Sou bicudo e amarelo e,

no entanto, se me botam na panela
dou um pulo e fico branco.

Científicas sabedorias

“O milho com o vapor dele é mais forte, é mais rápido.”

“Essa água vira vapor e depois o milho tem 12% de 

água. A água é mais devagar porque tem mais 

quantidade.”



HOJE É DIA DE TEATRO! EBA!

Peça, ensaios e muita diversão... A história do macaco e                      
o grãozinho de milho trouxe o lado divertido para a investigação.

“-Oh, pedaço de pau me dá o meu grãozinho de milho.”

“- Agora mesmo.”

“-Não dou não.”

“-Ah é?” 



“E a colheita que encheu a tulha
Da tulha o grão para cidade vai
A terra dorme e ele não descansa sempre na esperança
De colher bem mais.”


