
 

 
 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

 

A importância da leitura para a criança. 

 

“Desenvolvendo a prática da literatura com contos, a escola deverá contribuir para o 
resgate da criatividade reprimida nos indivíduos, no que relaciona a linguagem verbal, 
durante o seu crescimento. Para isso, faz-se necessário que os docentes conheçam as 
obras literárias com contos destinadas a infância e vivenciem procedimentos metodológicos 
compatíveis com a compreensão da literatura infantil. 
 
A literatura infantil dispõe de um rico acervo, patrimônio universal, que vem alimentando o 
imaginário dos povos durante milênios – as lendas, os contos, os mitos, as fábulas. 
Produzir bons leitores é um desafio para a escola, em todas as partes do mundo. (...)” 
(ANDRADE, 2017, p.17) 

 

 
 
 
*Imagem retirada de <https://www.historiaparadormir.com.br/joao-e-o-pe-de-feijao/> acesso em 21/5/21. Trecho do artigo “A importância 
dos contos na aprendizagem da leitura na educação infantil” retirado de  
<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/3339/1/MDA30092013.pdf> acesso em 21/5/21.
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ATIVIDADE: observando a natureza no conto “João e o pé de feijão". 

Objetivo: ampliar o conhecimento de mundo e o cuidado com o meio. 

 

A contação de história é praticada na educação infantil como ferramenta para ajudar as 

crianças a compreender o mundo à sua volta, transmitir valores morais, estimular suas 

emoções e desenvolver nas crianças o gosto pela leitura. Acesse o link abaixo para ouvir a 

história “João e o pé de feijão”: 

Https://www.youtube.com/watch?V=ecwnnndodpg 

 

Proponha que a criança também plante um pezinho de feijão. Para montar o feijão no copo 

você vai precisar de: copo plástico descartável, não precisa ser novo; algodão; grãos de 

feijão; água. Você pode utilizar também potes de Danoninho ou embalagens plásticas 

limpas. 

 

Como plantar 

Esse procedimento é muito simples, basta umedecer o algodão, colocar dentro do copo e 

colocar o feijão sobre ele, coloque 2 ou 3 sementes no copo, pois nem todas podem 

germinar. O cuidado básico se resume a levar o copo com feijão para um lugar iluminado e 

cuidar para que o algodão não fique seco. Em aproximadamente 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. 

Não se esqueça de acompanhar o seu pé de feijão diariamente para que ele não fique 

seco e lembre de observar a geminação do feijão! 

 
 
RECURSO:  
 
Vídeo do Youtube e aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets. 
Objetos de casa. Copo plástico descartável, não precisa ser novo; algodão; grãos de feijão; 
água, potes de Danoninho ou embalagens plásticas limpas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ECwNnndODpg

