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(EI02ET02) 
 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 
fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva, etc.). 
Acesse o Link: 
https://youtu.be/vJCYDAT8xN8 
Experiência do feijão. 
 (EI01ET03) 
Explorar o ambiente pela ação e observação 
manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 
Acesse o Link: 
Projeto de Musicalização na Educação Infantil. 
https://youtu.be/a2rwiDQEral 
Vibração sonora com arroz. 
 

 PLANTE UM FEIJÃO 
Esse experimento já é um clássico. Vamos colocar um 
feijão sobre um algodão úmido dentro de um copo plástico e 
vê-lo crescer. Propomos aqui que essa experiência seja 
feita com um pote de geleia – ou qualquer outro pote de 
vidro reutilizado – de forma que seja possível ver a 
germinação por completo. Esse experimento toma um 
tempo maior e mais paciência, mas é um jeito muito bonito 
e oportuno de OBSERVAR o crescimento de uma planta. 
Observar a germinação da vida é um aprendizado 
importante, e essa atividade pode gerar interesse e 
curiosidade sobre plantas e formas de vidas diferentes dos 
seres humanos! 
 
 

https://youtu.be/vJCYDAT8xN8
https://youtu.be/a2rwiDQEral


 
 

BRINCAR DE COMIDINHA 
SEPARE ALGUMAS VASILHAS, COPINHOS E ALGUNS 
GRÃOS DE FEIJÃO. VAMOS BRINCAR DE FAZER 
COMIDINHA. SIRVA PARA SEUS BONECOS. 
  

 
MATERIAIS: 
Um Pote de vidro. 
Um grão de feijão. 
Algodão. 
MODO DE FAZER: 
Umedeça o algodão com a água. 
Encha o vidro de algodão úmido. 
Encaixe o feijão no algodão na lateral do vidro, como na foto 
ao lado. 
Não deixe o algodão ficar seco – uma vez por dia (ou 
quando necessário) coloque água aos pouquinhos, para 
manter o algodão úmido o tempo todo. 
Em cerca de três dias, a raiz vai começar a aparecer no 
feijão. Você pode fazer um diário do feijão. Com desenhos. 
Quando o feijão crescer mais de 20 centímetros, tire ele do 
vidro e plante ele em um pote de terra. 
 

quint
a-

feira 
 

20 
minutos 
diários 

 
(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e propriedades dos 
objetos (textura; massa; tamanho). 
Acesse o link: https://youtu.be/G9nb0WSJTwo 
BRINCADEIRA DAS PEDRAS. 

 

 
 
 

 
BRINCAR DE COLECIONADOR. 
Catalogar elementos da natureza é uma tarefa bastante 
científica e divertida. Afinal, ciência é conhecimento. 
Os primeiros museus, os chamados “Gabinetes de 
curiosidade”, funcionavam mais ou menos assim: algumas 
pessoas com espírito científico colecionavam pedras, 
conchas, fósseis e plantas, elas organizavam esses 
elementos em suas casas e agendavam visitas para que 
outras pessoas pudessem conhecer essas maravilhas da 
natureza.  Hoje vamos começar a nossa coleção de pedras! 
E um dia você poderá chamar seus amiguinhos para 
conhecer sua coleção. 
FAÇA UM MUSEU DA NATUREZA 
MATERIAIS 
Cartolina, Tesoura + cola ou fita adesiva, Algodão, 
Elementos da natureza (pedras, conchas, sementes, 
galhos…). 
MODO DE FAZER: 
Pegue uma caixa de sapato ou monte uma caixa de 

https://youtu.be/G9nb0WSJTwo


 
BRINCAR DE ESCONDE- ESCONDE. 

 
APROVEITE AS PEDRINHAS E ESCODE-AS EM 
DIFERENTES LOCAIS, PEÇA PARA A CRIANÇA 

PROCURAR, ASSIM A COLEÇÃO DE PEDRINHAS 
GANHARÁ UM TOQUE ESPECIAL. 

papelão ou cartolina e faça divisórias quadradas de 
cartolina, dividindo igualmente o espaço da caixa. Dentro de 
cada quadradinho coloque algodão e uma etiqueta. Depois, 
organize o que for encontrando dentro de cada quadrado e 
identifique cada elemento na etiqueta. 
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(EI02ET05) Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 
Acesse o Link: 

 
 
 
 
 

BRINCAR DE PESCARIA 
 

APROVEITE A AREIA MOVEDIÇA E PEGUE UMA 
VARINHA E VÁ PESCANDO OS BRINQUEDOS QUE 

VOCÊ JOGOU NA AREIA MOVEDIÇA. NÃO SE 
ESQUEÇA DE LAVAR TUDO DEPOIS. 

 
 
 

MELECA NA MÃO É PURA DIVERSÃO. ESSA 
BRINCADEIRA É MUITO DIVERTIDA! 
Hoje iremos fazer: AREIA MOVEDIÇA. 
 
 MATERIAIS: jornal para forrar a mesa ou local escolhido, 
um recipiente grande e transparente, água, amido de milho, 
uma colher, um copo, objetos de tamanhos variados que 
caibam dentro do recipiente. 
 
MODO DE FAZER: 
Forre a mesa ou o local com jornal, onde será realizada a 
atividade. Agora acrescente três copos de amido de milho e 
um copo de água dentro do recipiente transparente. Misture 
tudo com a colher por aproximadamente de três a 
cinco minutos, até que forme uma mistura homogênea 
grossa. Agora que a misturinha está pronta peça para 
criança bater a mão bem forte por cima da “areia movediça”, 
perceba que a mão não afunda. Agora peça novamente 
para a criança colocar a mão lentamente na misturinha, 
note que a mão ultrapassa a superfície. Agora pegue os 
objetos que vocês separaram e jogue-os dentro do 
recipiente, OBSERVEM qual objeto que afunda e o que não 
afunda. Você pode anotar os que afundaram e os que 
boiaram e assim inventarem outras brincadeiras. 

Campos de experiências trabalhados nas atividades durante a semana: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  
Direitos de aprendizagem garantidos nas atividades durante a semana: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se. 

 


