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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: BONECO CABEÇA DE ALPISTE 

   Fazer um boneco cabeça de alpiste é bastante fácil e 

divertido. Essa atividade desperta a curiosidade e o 

interesse das crianças pelo meio ambiente e é uma forma de introduzir as crianças ao estudo 

da germinação de sementes e desenvolvimento de plantas. O alpiste é uma planta que 

cresce com facilidade e não requer cuidados muito específicos. Portanto irá crescer rápido, 

tornando-se o “bonequinho da criança”. Ela poderá dar nome e decorar algum ambiente 

da casa, como exemplo: a cozinha. 

   Vamos para atividade?  

   Separe com antecedência os materiais necessários para fazer o boneco de alpiste. Para 

essa criação, vocês irão precisar de: 

• 1 Pé de meia calça fina, (podendo 

ser usada) 

• Terra, substrato ou serragem 

• Semente de alpiste 

• Suporte de garrafa pet, prato ou 

copo de plástico 

• Materiais para decorar (canetas, 

tintas coloridas e cartolina

  

Observação: Alguns dos elementos acima, como as canetas, tintas e cartolina, podem ser 

substituídos por outros materiais decorativos de sua preferência; como: fitas coloridas, 

botões, lantejoulas, olhinhos móveis, etc. Já que a decoração é livre, fica a critério de vocês 

decidir o que utilizar de acordo com gosto e também com os materiais disponíveis em casa. 

  

  Para a montagem do boneco de alpiste, convide a criança para participar e siga passo a 

passo, como mostra abaixo:  

1. Coloque um punhado de alpiste no pé de meia calça; 

2. Em seguida, encha com terra, substrato ou serragem; 

3. Dê um nó bem firme e corte o excesso da meia; 
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4. Então, coloque a meia com o nó virado para baixo sob um suporte que retenha 

água. É preciso deixar o lado com as sementes de alpiste para cima. 

5. Se for confeccionar utilizando o pote plástico, fazer um furo embaixo para não 

acumular água. Colocar no pote uma camada de terra, um pouco de alpiste e mais 

uma camada de terra até preencher toda altura do pote, regar com água. 

 

    Agora que o alpiste já está plantado, vocês precisarão apenas fazer com que ele 

ganhe uma aparência legal. Deixe a criatividade da criança ser colocada em prática, afinal, 

a graça do boneco de alpiste é, além de esperar e ver os alpistes crescendo, é decorá-lo da 

forma que quiserem. Segue exemplos da criação na meia ou no pote. 

  

 

 

 

Como cuidar do boneco de alpiste 

 

    Na primeira rega, a criança poderá encharcar bem o boneco (apenas desta vez). Feito 

isso, ela poderá acompanhar o crescimento no dia a dia, cuidando, regando moderadamente 

todos os dias pela manhã e colocando um pouquinho no sol. 

 É importante deixar o boneco de alpiste em um local arejado e iluminado. Ele demora 

em torno de três dias para crescer. Caso as sementes tenham sido deixadas de molho 24 

horas antes de começar a criação, em dois dias já é possível observar o desenvolvimento, 

que segue por vinte dias. 

Prontinho! O boneco de alpiste vai ganhar vida e longos cabelos se receber os cuidados 

diários necessários. 

 

Queremos acompanhar os cuidados da criança com o boneco de alpiste! Por isso, 

mande fotos, vídeos ou comentários no nosso grupo de WhatsApp. 
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ANEXO: 

 

https://youtu.be/QV-8rgHh9wA  

https://youtu.be/QV-8rgHh9wA

