
Numa época em que se repensa todo cuidado com a natureza, e se reforçam hábitos

mais sustentáveis na sociedade, não poderia ser mais natural trazer essas práticas ao

dia a dia da criança. Porque é na infância que a gente planta mudanças. É na criança

que semeamos o novo, o broto, o renascimento. Tá aí o porquê do nome jardim de

infância na fase escolar dos pequenos. As professoras, ou as jardineiras, têm a tarefa

de cuidar dessas sementinhas e plantá-las, num primeiro gesto simbólico de formação

do ser humano. Para que eles, ali, naquela fase, tomem o gosto pelo aprender, pelo se

desenvolver, pelo cuidado, pelo semear a vida. 

E, enquanto as plantas e as hortas crescem, em casa e nas escolas, crescem também

as crianças. E, quanto mais semearmos essas sementinhas, mais elas crescem fortes

e bem adubadas. Com uma possibilidade maior, e, mais concreta, de construir um

mundo mais humano, mais consciente e mais verde. Sim, porque está faltando verde

nas cidades. Ainda que tenhamos muitos movimentos positivos e nessa direção,

precisamos contaminar, no bom sentido, mais solos. Ainda respiramos cinza. E

mudanças a gente planta na infância. Porque quem planta verde colhe maduro. 
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Orientações para o plantio do Girassol  

1 - O vasinho tem furinhos embaixo. Coloque um pratinho para que a água seja

drenada. 

2 - Jogue a terra adubada no potinho; 

3 - Faça uma cova com  2,5cm de profundidade; 

4 - Depois plante as sementes; 

5 - Mantenha o solo úmido, jogando um pouco de água, mas não encharque; 

6 - Regue a planta após o seu desenvolvimento apenas 1 vez por semana; 

7 - O Girassol gosta da luz do sol. Escolha um local que a luz solar não seja bloqueada.

Ele precisa receber pelo menos 08 horas por dia de luz solar 

Agora cuide com todo carinho até ele brotar. Quando estiver crescendo é necessário

passar para um vasinho maior e com mais terra.


