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TEMA: MEIO AMBIENTE 
ATIVIDADE: EXPLORANDO O MEIO AMBIENTE/ MEU FEIJÃOZINHO 

                                                      OLÁ FAMILIAS!!                                          
Nessa semana estamos trabalhando Meio Ambiente. Trouxemos duas opções de atividades 
para os bebês. 
1ª atividade: Leve o bebê a sentir o meio em que vive, em um 
espaço externo, deixe o descalço para sentir o chão de terra, a 
brisa do vento, o calor do sol que é tão importante no dia a dia. 
Esta experimentação e obsrvação pode ser diária. 
 
2ª atividade: é bem simples e fácil de fazer, sugerimos que 
separem alguns materiais como: 

 1 copinho descartável / copinho de danone ou 1 vidro; 

 Chumaço de algodão; 

 2 ou 3 grãos de feijão;  

 Água 

Como plantar: 

 Umedeça o algodão em água e coloque-o forrando o fundo do copinho. Coloque 2 ou 

3 grãos de feijão sobre o algodão; Ao iniciar a atividade, interaja 

com a criança dizendo o que vão fazer. Chamando-a pelo nome, 

você diz: Sabe o que vamos fazer com esses objetos? Vamos 

plantar um feijãozinho! 

 Cada passo do procedimento vá falando e mostrando para a criança o que está sendo 

feito. Depois que terminou mostre para ela dizendo: 

- Olha como ficou!  

 Deixe a criança segurar um pouco. Mantenha o copinho com o feijão em lugar bem 

iluminado e no dia a dia vai molhando o algodão para que fique sempre úmido. No terceiro 



 
dia é possível notar que o feijão começa a germinar. A atividade permite acompanhar a 

germinação e o desenvolvimento da muda.  

 Quando o feijão já estiver uma mudinha, com cerca de 20 cm, 

transfira-o para a terra ou vaso para que a plantinha possa se 

desenvolver,  mais uma vez deixe a criança fazer a experimentação, tocar 

a terra, molhar a mão. Observar e aprender com a natureza é uma 

atividade extremamente divertida e importante na formação das crianças.  

OBSERVAÇÃO: Com os bebês bem pequeninos, sugerimos estimular o contato através do 

tato com as plantas ao seu redor. 
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Atividade: Cuidando do Meio Ambiente 

Assista ao vídeo: “Cuidando do Meio Ambiente” da Turma da Mônica com a criança e ao terminar 

explique para ela que cuidados simples como não jogar o lixo no chão, reciclarem o lixo, não 

desperdiçar a água, cuidar das plantas e animais são atitudes que contribuem para a preservação 

do Meio Ambiente. Desta forma o planeta Terra não ficará doente e será saudável. Para isto 

basta que cada um de nós faça a sua parte, assim como a Mônica e o Cebolinha explicaram no 

vídeo. É necessário ensinar as crianças desde pequenas que para que o Meio Ambiente seja 

cuidado e preservado, mantendo assim o nosso planeta um lugar bom de viver e saudável. Essa 

atividade desenvolve conceitos de cidadania e responsabilidade social. Não se esqueça de 

registrar esse momento e nos enviar. Sugerimos um passeio próximo de casa, sempre com 

máscara, também use uma luva ou sacolinha plástica para que a criança recolha alguns lixinhos 

da rua se houver sempre a orientando jogar no lixo. 

 Segue o link do vídeo abaixo: 

https://youtu.be/mJ8nISBlqvE 

 

 

https://youtu.be/mJ8nISBlqvE

