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2ª Atividade da Semana: Vídeo História – “Joao e o Pé de Feijão” 
 
Objetivo: Promover com a criança experiência de cuidado com a Natureza, através do 
desenvolvimento de cuidados com a plantinha dela (pé de feijão). 
 

Como fazer: Para realizar essa atividade você vai precisar de um copo descartável, um pouco de 
algodão e alguns grãos de feijões. Antecipe a atividade colocando o algodão umedecido dentro do 
copo. Em seguida, assista com a criança o vídeo da história “João e o Pé de Feijão”, enquanto 
estiver assistindo mostre para ela os feijões (não deixar a criança pegar) apenas veja em sua mão. 
Agora pegue o copinho com o algodão e coloque os feijões dizendo a criança: você está vendo os 
feijõezinhos? nós vamos colocar aqui e em alguns dias as sementinhas vão crescer e nascerá um 
lindo pezinho de feijão; temos que cuidar das plantinhas.... Coloque em um lugar iluminado e 
umedeça a cada 2 ou 3 dias sempre junto com a criança. Assim que crescer e aparecer os primeiros 
feijões, tire foto com ela (e) e nos mande as imagens. 

Link do Vídeo: https://youtu.be/v6r9UEDHsPU 

 

 

https://youtu.be/v6r9UEDHsPU
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Tema: Conscientização Socioambiental 

Atividade: Chocalho reciclável 

O objetivo desta atividade, é permitir uma ampla experiência tátil utilizando diferentes materiais, 
aprimorar a coordenação motora ao manusear pequenos objetos e colocá-los dentro das garrafas 
sendo este, um grande exercício de coordenação motora, além de estimular a concentração e 
despertar a criatividade. 
 
Produzimos diariamente muito lixo, e o mais interessante é que muitos desses materiais que são 
jogados fora poderiam ser muito bem aproveitados, inclusive para fazer brinquedos! 
É verdade, fazer brinquedos com materiais que podem ser reutilizados é divertido, estimula a 
criatividade, além de ser ecologicamente correto, 
pois estamos evitando a poluição do meio ambiente. 
 
Como fazer o chocalho reciclável: 
O adulto irá junto com a criança construir o instrumento musical auxiliando na produção, pegue 
uma garrafinha pet, deixe a criança colocar o quanto de pedrinhas achar necessário dentro da 
garrafinha (evite encher demais cada garrafa para não abafar o som e deixar muito pesada 
dificultando a brincadeira), feche-a bem e decore com fita adesiva usando a criatividade.  
Após confeccionado, deixe a criança explorar, brincar, chacoalhando enquanto o adulto sugere 

músicas para cantarem juntos. 

Nunca deixe as crianças brincando e produzindo sem supervisão. É muito importante que 

tenha sempre um adulto acompanhando a atividade. 

 

Materiais necessários: 

Garrafinha pet, pedrinhas e fita adesiva colorida. 

 

 


