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Turma: 

Berçário II 

Campos Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
Objetivos de Aprendizagem: (EIO2ETO3) 

Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da 
instituição e fora dela. 
 

 

 

 

Olá, tudo bem com vocês? 

 

Estamos aqui, iniciando mais uma semana de atividades, onde trabalharemos a 

conscientização sócio ambiental. 

 Por meio desta atividade, as crianças  aprendem de uma forma muito divertida e simples 

sobre a germinação das sementes, a importância da água para os seres vivos, o 

desenvolvimento de plantas e principalmente percebem como atitudes simples podem 

interferir diretamente no meio ambiente. 

 

 

https://certus.com.br/blog/niveis-de-ensino/experimento-sementeira-com-rolo-de-papel-higienico/
https://certus.com.br/blog/niveis-de-ensino/entendendo-o-ciclo-da-agua/


 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.parecegente.com.br%2Fblog%2Fpasso-a-passo%2Fboneco-

ecologico-para-lembrancinha&psig=AOvVaw2asl3FDb-rH-

i8SiugUy2E&ust=1620347739774000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj25Ozns_ACFQAAAAAdAAAAABAD  

 

 

Você vai precisar de: 

 

-1 pé de meia calça fina (pode ser furada) 

-terra, substrato ou serragem 

-materiais para decorar (lantejoulas, botões ou tinta) 

-suporte de garrafa pet, prato ou copo plástico 

-água 

 

 

Modo de fazer: 

 

- Comece colocando as sementes de alpiste de molho na água por 24 horas. Desta forma 

elas começarão a germinar mais rapidamente. 

-Pegue um pé de meia calça fina, coloque as sementes nela e encha com terra, substrato 

ou serragem. De um nó firme para fechar e corte o excesso do tecido. 

-Coloque a meia com o nó virado para baixo sob um suporte que retenha a água da rega 

(garrafa pet, um pratinho ou um copo de plástico) e, decore com diversos materiais (botões, 

tinta e lantejoulas). 

-Agora é só regar a terra moderadamente, todos os dias e aguardar o crescimento do 

cabelo do seu boneco!!! 

A escola disponibilizará um saquinho com sementes de alpiste pra quem precisar, é só ir na 

escola e retirar. 

Ahhh e não se esqueça de registrar esse boneco com muitas fotos!! 

 

 

 



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Famigosdoverde.com%2Fdepoimentos&psig=AOvVaw2asl3FDb-rH-

i8SiugUy2E&ust=1620347739774000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj25Ozns_ACFQAAAAAdAAAAABAJ 
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