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TEMA: Meio Ambiente.
PROPOSTA: A conscientização da preservação do meio ambiente.
OBJETIVO GERAL: Observar o meio ambiente com curiosidade, percebendo-se como
ser integrante, dependente, transformador e acima, de tudo, que tem atitudes de
conservação.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
BEBÊS: (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando,
experimentando e fazendo descobertas.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS: (EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora,
antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
CRIANÇAS PEQUENAS: (EI03ET03) identificar e selecionar fontes de informações,
para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação
RECURSOS: Copo descartável ou qualquer potinho plástico, algodão, grãos de feijão,
água.
DESENVOLVIMENTO: A germinação do feijão em algodão é uma forma simples e
prática de ensinar as crianças a observar as fases de crescimento de uma planta. O
feijão cresce muito rápido e de forma rasa, que então possibilita a observação completa
de todas as fases de crescimento de uma semente. Esta atividade irá envolver todos da
família e, já que estão mais juntinhos nestes dias, cada um irá fazer sua experiência.

TODO O PROCESSO DEVERÁ SER REALIZADO SOB O ACOMPANHAMENTO DE
UM ADULTO. CUIDAR PARA QUE O PRODUTO FINAL OU OS MATERIAIS
UTILIZADOS NÃO OFEREÇAM RISCOS PARA AS CRIANÇAS.

BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS: A família toda participará desta experiência
com as crianças, primeiramente será realizado o plantio do feijão. Para plantá-lo basta
umedecer o algodão, colocá-lo dentro do copo ou caixinha de leite cortada e colocar o
feijão sobre ele, coloque 2 ou 3 sementes no copo, pois pode ser que nem todas
germinem. O cuidado básico se resume a 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. Após três dias as raízes já começam a aparecer. Durante esse processo é
importante a família observar o desenvolvimento da plantinha, quanto tempo durou a
germinação, e também conversar com as crianças sobre as plantinhas, os cuidados, a
necessidade de água, terra e amor.... Depois da sementinha crescida poderá transferir
para a terra. Boa experiência!
CRIANÇAS PEQUENAS: 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. Vá colocando água sempre e aos pouquinhos. Em três dias as raízes já começam
a aparecer. Acompanhe o seu desenvolvimento diariamente, a criança poderá registrar

o crescimento da sementinha através de desenhos na planilha que segue em anexo.
Depois da sementinha crescida poderá transferir para a terra. Boa experiência!

CULMINÂNCIA: Faça registro de vídeos e fotos em família e compartilhe no grupo,
podem também gravar áudios no momento da explicação temos certeza de que a
diversão vai ser garantida!!!
* (0 a 1 ano e 6 meses)
** (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
*** (4 anos a 5 anos e 11 meses)

Anexos:

PROFESSORAS – C.M.E.I. Professora Rosana de Fátima Gaya Barreto
Ana Paula da Silva Ferri
Andreia Selmira Bento
Beatriz Aparecida de Souza
Cleonice Abadi Steinhorst
Eliane Marisa Moneretto
Irene Cataneo
Leadar Lenzi Cristofolini
Leide das Neves Silva
Lucia Diniz
Luciane Gilda dos Santos
Nazareth Bodart dos Santos Couto
Paula Pricila da Silva Korb
Rosana de Lourdes Gonçalves Silveira
Sandra Regina Cazarin
Solange dos Santos Aparício
Thaís Dias da Silva Bornhausen
Viviane Batheke Inocêncio
PROFESSORAS – C.M.E.I. Professora Maria Carlota Vieira
Andresa Adelaide Correa dos Santos
Clenilda Gomes da Silva
Patrícia Lucindo Kafka
Saionara da Silva Emílio Felisbino

