
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: ALEX, CATARINA E GILMARA TURMA: JD I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTO; ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em situações diversas.  
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 
sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

 
(Terça-feira, 20 de outubro de 2020) 

Queridos responsáveis! 

Continuaremos com nossa aula na temática “Planeta Experiência”, onde vamos 

fazer a experiência do feijão no algodão. 
 

 1º MOMENTO 

Ver o vídeo: Experiência: Como plantar feijão no algodão? 
 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RvZzBKEVgE8 

2º MOMENTO 

Após ver o vídeo, vamos plantar o feijão? Para isso, você vai precisar de: 

1 copo descartável 

1 algodão  

1 grão de feijão 

Água  

 

Etapas: 

 

Inicialmente, forre o fundo do copo com o algodão umedecido. Depois, 

coloque a semente de feijão e deixe o copo em local com bastante luz. 

Deixe o algodão sempre úmido molhando aos poucos.  

https://www.youtube.com/watch?v=RvZzBKEVgE8


Durante as mudanças, você irá perceber que a semente, nos primeiros 

dois ou três dias, pode ser que nada aconteça, apenas uma mudança de 

cor no algodão. A próxima etapa, o feijão ficará um pouco enrugado. 

Depois que o feijão enrugar, ele germina.  

Após alguns dias, é possível observar as raízes e o caule do feijão, até se 

formar a primeira folha. Para que o processo ocorra sem problemas, o 

algodão não pode ficar seco e o feijão não pode tomar muito sol.  

Quando o feijão atingir cerca de 20 cm, ele deverá ser retirado do 

recipiente, que não é mais um ambiente com nutrientes suficientes para o 

seu crescimento. Faça e depois nos diga como ficou! 

Fonte: https://www.acessa.com/infantil/arquivo/dicas/2003/09/10-feijao/ 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou 
vídeo o momento de realização da atividade e nos encaminhe para a página do 
Facebook “Aprendendo em casa”. 

 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex, Catarina e Gilmara. 
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