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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 19/06/2020 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Grãozinho de feijão 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

● Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

● Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.) (EI02ET02); 

● Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo: 

A festa junina é uma festa enraizada na cultura brasileira, que tem o alimento como um 

importante elemento de identidade. Sendo assim, a atividade de hoje consiste em 

plantar um grãozinho de feijão. 

 

 

 

 Materiais: 

- Grãos de feijão; 

- Copinho descartável ou potinho de iogurte; 
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- Algodão; 

- Água. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do Whatsapp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

A criança demonstra interesse em participar da plantação? Como a criança se comporta 

diante dos materiais utilizados? Demonstra interesse e curiosidade em pegar os 

materiais? 

 

O que fazer durante? 

1 – Convide a criança para participar da plantação do grãozinho de feijão e apresente os 

materiais que serão utilizados neste momento; 

2 – Umedeça o algodão com água e coloque-o dentro do copinho, e em seguida coloque 

três grãozinhos de feijão sobre ele; 

3 – Deixe o copinho em um ambiente iluminado, lembrando a criança que amanhã irão 

colocar água novamente para que o feijão possa brotar. 

 

Observação: coloque água todos os dias para o algodão não secar. Em três dias as raízes 

já começam a aparecer. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

