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Olá, famílias! 

Nesta atividade convido vocês a fazerem uma caixa sensorial com elementos do meio ambiente, as crianças 

vão explorar e sentir as diferentes texturas que estarão na caixa, no link abaixo tem um vídeo onde ensina 

passo a passo como montar essa caixa, vocês podem usar galhos, folhas secas e verdes, flores, pedrinhas, o 

que tiverem em casa. Segue o link do vídeo. https://youtu.be/amuWwsJGAK4  

 

           

                                             

 

Essa atividade estimula a atenção, desenvolve a concentração e aguça a curiosidade. 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

 

 

 

 

https://youtu.be/amuWwsJGAK4
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                        Tema: Meio Ambiente                   

Atividade: O pezinho de feijão! 

Olá famílias! 

Agora que as crianças já sabem sobre a importância do nosso meio ambiente e de cuidarmos 

muito bem da natureza queremos propor uma experiência muito interessante que é a de plantar um 

pezinho de feijão. 

Explique à criança que para isso será necessário paciência, afinal plantar é uma brincadeira 

bem divertida e que trabalha justamente com esta espera.  

Com orientações do responsável, a criança deve  tomar os devidos cuidados para que a 

plantinha cresça a cada dia! 

Diga a ela que será necessário plantá-la, colocar água, não deixar secar no sol, enfim 

observá-la a cada dia! 

 

Vamos lá! 

Será necessário: 

● Copinho plástico, ou copiando de "Danone" 

● Algodão molhado 

● Grãos de feijão 

Como fazer: 



Coloque seu feijão sobre o algodão, coloque o copo em um local iluminado e não deixe o 

algodão secar. Vá colocando água sempre e aos pouquinhos. Mais ou menos em 3 dias a raiz 

começará a aparecer e um pouco mais tarde seu feijão vai começar a nascer. 

Enviem-nos  fotos das etapas e nos contem o que as crianças acharam dessa grande experiência! 

 Exemplo: 

  

 

                                                       

 

  

 


