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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 03/06/2020  

Título da Atividade: O meu primeiro pé de feijão. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO06) 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, 

atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas. (EI02CG02) 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e 

animais nos espaços da instituição e fora dela. (EI02ET03) 

Resumo 

A princípio, o objetivo era o de conjuntamente com a criança plantar em nossa 

comunidade, a muda de uma árvore, porém, a atual conjectura impossibilita tal realização.  

Desta forma, cada um fará em sua casa, o plantio do feijão no algodão. Esta atividade 

proporcionará a interação da criança com as plantas, acompanhando seu desenvolvimento 

desde a sua plantação! 
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Preparação 

Materiais: 

-  Copo plástico descartável (não precisa ser novo, mas limpo. Ou, ainda, pode este ser 

substituído por outro pequeno recipiente); 

- Algodão; 

- 3 Grãos de feijão; 

- Água. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

Se a criança consegue desenvolver com facilidade os comandos da atividade. Tem 

satisfação ao realizar a atividade ou se sente indisposta, com preguiça. Ao longo dos dias 

ela tem os devidos cuidados com o seu pezinho de feijão? Qual o seu entusiasmo ao 

aguardar as mudas começarem a aparecer? Quando as mudas aparecem, a criança tem 

qual tipo de reação? 
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O que fazer durante a atividade? 

 

1. Primeiro, umedeça o algodão ajudando a criança a colocá-lo dentro do copinho; 

2. Ajude-a a manusear os grãos de feijão que deverão ser postos por cima do 

algodão; 

3. Feito isso, conjuntamente com a criança, leve o feijão para um local iluminado, 

e ao longo dos dias, não deixe que o algodão seque. Importante sempre alertar 

a criança sobre o cuidado para com o feijão, regando-o frequentemente. 

Dentro de três dias, as raízes já começarão a aparecer.  

Estimule a criança a acompanhar todo o desenvolvimento do feijão. 

 

Links importantes: 

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

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

 Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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 
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