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TEMA: SEMANA DO LIVRO 

Oi famílias hoje teremos um novo tema para comemorarmos! 

No domingo dia 18 de abril foi comemorado o dia “Nacional do Livro Infantil” é a data escolhida 

para celebrar a literatura infantil nacional. Isso porque, nesse dia, em 1882, nasceu o escritor 

Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Portanto, é uma data que 

celebra esse tipo de literatura e homenageia esse escritor. E para comemorarmos essa data rica 

escolhemos um clássico da literatura infantil, o conto de fadas “João e o Pé de Feijão". Através 

dessa história durante os dias restantes da semana, iremos fazer uma sequência de atividades 

incríveis sobre a mesma. Hoje iremos iniciar com o plantio do feijão no algodão. Esse 

experimento estimula na criança o cuidado pela natureza, a responsabilidade por pequenas 

tarefas, como regar e cuidar da planta. Além de estimular a imaginação, a atenção e outras 

habilidades.                                   ATIVIDADE: PLANTIO 

Convidamos ao responsável que acomode a criança em um local 

bem confortável e inicie a leitura da história que será 

disponibilizada em PDF, ao longo da leitura pontue as imagens e 

permita que a criança explore cada detalhe e expresse suas 

emoções e descobertas. Na sequência convide- a para realizar o 

plantio do pé de feijão igual da história, aquela “árvore” que o 

personagem João subiu até o castelo do gigante.  Você irá 

precisar de 3 grãos de feijão, uma garrafa pet cortada pelo 

adulto (passe uma fita ao redor para que não se machuquem) e 

um chumaço de algodão esterilizado (evita a proliferação de 

fungos e bactérias). Agora incentive a criança para participar do 

plantio explicando passo a passo da seguinte forma: Umedeça o 

algodão em água e coloque-o forrando o fundo da garrafa pet e 

coloque os grãos de feijão sobre o algodão. Faça um combinado 

com a criança para cuidar e regar o algodão todos os dias para 

que fique sempre úmido, o ideal é que mantenha o vasinho  

                                           em lugar bem iluminado.  
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Link da história: 

https://drive.google.com/file/d/1ibNo3UC14CoO4bXNUZlv0tqluns4vHX5/view?usp=drivesdk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie fotos/vídeos do plantio! 
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