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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Por favor, permaneçam 

atentos às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação ela e as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora.  

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA / DIA NACIONAL DA CIÊNCIA  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Plantando um pé de feijão 

 

Material necessário:  

✓ Copo descartável ou outro material similar 

✓ Algodão 

✓ Grãos de feijão (3 ou 4) 
 

Justificativa:  

A palavra ciência está relacionada à compreensão de acontecimentos e a 

razão pela qual eles acontecem. Dessa forma, a ciência, hoje em dia, deixou de 

ser um assunto destinado apenas aos cientistas e diz respeito a todos. 

O ensino de ciências contribui para o desenvolvimento de habilidades, 

acentua a capacidade de observação e aguça o levantamento de hipóteses, 

dentre outros. Por isso, ajuda a criança a compreender o mundo à sua volta. 

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver o gosto por histórias; 

✓ Conscientizar os alunos sobre a importância do meio ambiente; 

✓ Valorizar e respeitar a natureza; 

✓ Estimular a imaginação e a criatividade; 

✓ Explorar diferentes materiais; 

✓ Realizar experiências; 

✓ Estimular a observação. 

 

Desenvolvimento: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes da nossa atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Yasmin, 

disponível em: https://youtu.be/WHe6-ZOkxCc 

 

Na última quarta-feira, dia 08/07, comemoramos o Dia Nacional da Ciência. 

Vocês sabiam disso? Como será um cientista? Será que ele usa uma roupa 

especial? Será quem tem uma sala com vários experimentos? Na verdade, todos 

nós temos um lado cientista. Afinal quem aí não gosta de saber de onde vem as 

frutas? Ou para onde vai as gotinhas da chuva?  

Na história de hoje, nós aprendemos que quando a nuvem está muito 

apertadinha ela libera as gotinhas de água que caem no chão e molham as 

https://youtu.be/WHe6-ZOkxCc
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sementinhas.  

As sementinhas, por sua vez, com ajuda da água começam a crescer até 

se tornarem uma bela árvore, que dará frutos, sombra em dias quentes e ajudará 

a termos um ar puro para respirar.  

Infelizmente, nós vimos também como a natureza fica triste quando 

cortamos as árvores e o quanto ela é importante para nós. Por isso, precisamos 

sempre cuidar dela com muito carinho, não arrancando as flores, não jogando 

papel no chão e plantando sementinhas para que novas árvores cresçam e 

renovem as florestas. 

Que tal agora você se transformar em um cientista e plantar uma 

sementinha de feijão? Siga os passos: 

1. Em um recipiente adequado, coloque um pedaço de algodão no fundo. 

2.   Em seguida, deposite os grãos de feijão (3 ou 4 grãos) e cubra-os com 

mais um pedacinho de algodão umedecido em água. 

3. Deixe o recipiente, de preferência, em um lugar arejado e que receba 

luz solar.  

4. Não se esqueça de molhar todos os dias o algodão para que o 

feijãozinho cresça.  

 

Em poucos dias, você irá perceber o brotinho crescer. Mas para isso, não 

se esqueça de regá-lo todos os dias. 

Atenção: Não jogue água em excesso, pois dessa forma o brotinho poderá não 

crescer. 

 

Complementação:  

Vamos assistir a um episódio de “O diário de Mika” sobre esse tema? Disponível 

em:  https://www.youtube.com/watch?v=SDf-vLgPJTI 

                   

https://www.youtube.com/watch?v=SDf-vLgPJTI

