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Olá, crianças e responsáveis! 

Daremos continuidade na temática “Criança cientista”. Na aula de hoje, 

assistiremos a uma experiência com germinação do feijão. 

1º MOMENTO  

Assista ao vídeo “Experiência do feijão – DIY – Vídeo educativo infantil – 

Mundo de Kaboo”. 

Vídeo: Experiência do feijão - DIY | Vídeo Educativo Infantil | Mundo de Kaboo 

- YouTube 

 

Após, faça as seguintes perguntas para a criança: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGhFfkI3sRk
https://www.youtube.com/watch?v=eGhFfkI3sRk


• Você gostou desta experiência? Já conhecia? 

• O que precisamos para este experimento? 

• Quais cuidados devemos ter para cuidar do pé de feijão? 

 

2º MOMENTO 

Vamos plantar feijões?  

 

Precisaremos dos seguintes materiais: 

• Um recipiente transparente, que pode ser um copo descartável ou um 

pote de vidro; 

• Uma bolinha de algodão (ou terra); 

• Alguns grãos de feijão. 

• Água 

Passo a passo do experimento: 

Convide a criança para inserir o algodão no fundo do recipiente e colocar 

alguns grãos de feijão. Em seguida, peça para ela regar com um pouco de 

água, diariamente, e deixar o pote em um local iluminado. Acompanhem juntos 

o progresso da plantinha: o broto crescerá um pouco a cada dia. 

Essa experiência pode levar a conversas importantes sobre o ciclo de vida das 

plantas. Por exemplo, explique que a semente utiliza a luz solar para o 

processo de fotossíntese, adequando a profundidade de tal explicação à idade 

de seu filho. Essa também é uma boa oportunidade para explicar o que 

é sustentabilidade e a necessidade de se cuidar da água, devido à sua 

importância para a natureza. 

 

DEVOLUTIVA:  



Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 
página do Facebook "Educ@ Ribeirão". 
 
Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

 


