
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA O9/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO, O NÓS 

 

 
 

Atividade: Plantando uma semente de feijão. 

Recurso: Sementes de feijão, copos plásticos descartáveis, algodão, água 

Estratégia: O adulto junto com a criança irá plantar os feijões. 

Como plantar: Pegue um pedaço de algodão e umedeça com um pouco de 

água, coloque dentro de um copo e ponha os grãos do feijão em cima do 

algodão, coloque 2 ou 3 sementes no copo, pois nem todas podem germinar.   

 

O cuidado básico, levar o copo com feijão para um lugar iluminado e cuidar para 

que o algodão não fique seco. Vá colocando água sempre e aos pouquinhos. 

Em três dias as raízes já começam a aparecer. 

Mudando o feijãozinho de lugar:  

Quando a muda atinge cerca de 20 centímetros, é necessário mudá-la de lugar, 

plantá-la na terra, para que ela continue crescendo. O buraco precisa ter cerca 

de 10 centímetros de largura e profundidade e ser regado frequentemente para 

continuar crescendo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é oferecer às crianças a oportunidade de observar 

as fases de crescimento de uma planta (a germinação), e a necessidade de 

elementos fundamentais em seu crescimento (água, nutrientes, luz). Despertar 

o interesse pelo cuidar. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

  
Link:  https://youtu.be/sPfBaMwABoY 

Semana do meio ambiente – professora Merivania. 

 

Atividade: Proteção para o papel higiênico 

 

Recurso: Garrafa pet, tesoura, rolo de papel higiênico.  

 

Estratégia: Falando sobre meio ambiente, hoje a professora Merivania vai nos 

ensinar a confeccionar um protetor para papel higiênico com material reciclável. 

Com esse protetor fica fácil transportar o rolo de papel higiênico evitando que ele 

caia no chão e suje. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Além de favorecer uma atividade rentável 

gerando novos empregos, a reciclagem reduz a quantidade de resíduos (lixo não 

reciclável) enviados para aterros sanitários ou depósitos de lixo, prolongando a 

vida útil desses locais. 

 

 

https://youtu.be/sPfBaMwABoY

