
 

ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 
DATA:  19/10 SEMANA: 8 
ALUNO: 
PROFESSOR: BlA – Danúbia, Eliete, Josefa, Marli, Neiva,        
Priscila, Rodrigo, Shirley. 
BlB – Angela, Bianca, Dorcas, Gisele, Viviane, Zilda. 
BlC- Érika, Kamila, Michelly, Nizete, Sila e Simara. 

 
TURMA: 
B1A/B1B/B1C 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, Tempos, Quantidades e Transformações . 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (antes,          
durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa.) 
 

 
 Atividade: Experiência Sensorial da Visão: Plantando Feijões 
 
Ver é um dos sentidos mais simples e importantes do corpo humano, ele é capaz de                
captar todas as coisas ao redor e armazenar na memória durante muito tempo no              
cérebro, guardando suas experiências para ser utilizadas mais tarde para comparação. 
Ao permitir a criança utilizar esse sentido, ensinando a prestar atenção em situações             
agradáveis, vai ajudá-la a compreender a importância da concentração em situações           
posteriores. Nessa atividade vamos começar nosso trabalhinho com uma experiência          
muito legal, aprendendo como plantar feijões no algodão. Vamos precisar para isso de: 
 
Materiais: 1 copo de feijão (cru) ,1 copo vazio de plástico ou isopor, Algodão, Água. 
 
Como fazer a atividade: Vamos colocar dentro do copo vazio 1 pedaço de algodão              
em seguida colocar 5 feijões no copo em cima do algodão, repetir novamente 1              
pedaço de algodão em cima dos feijões e em seguida colocar água suficiente para              
molhar o algodão, não precisa ficar encharcado.  
Esse copo deve ser colocado em um ambiente que tenha luz, mantendo o algodão              
sempre úmido para a observação e evolução da semente.  
Abaixo disponibilizamos um vídeo mostrando como fazer a experiência de observação. 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/ZUuPX0yA4nM 
 

Essa atividade desenvolve o cuidado ao regar todos os dias a semente, ajudando-os             
na compreender a grandeza do tempo, enquanto a criança observa o grão de feijão              
até a sua germinação.  

Para melhorar mais essa experiência, e desenvolver a curiosidade da criança,           
sugerimos acrescentar mais um copo com algodão e os cinco grãos de feijão e depois               

https://youtu.be/ZUuPX0yA4nM


mais algodão, mas nesse não coloquem água em nenhum dia, eles verão que o feijão               
não vai brotar, expliquem então a importância da água para a manutenção da vida. 


