
Atividade 01.07 – Mini Maternal 

Eixo e Campo de Experiência: Identidade e autonomia – Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações. 
 
Objetivo: Observar e acompanhar a germinação, o desenvolvimento do feijão a cada dia e 
observar seu crescimento ao cuidar, regar e acompanhar a natureza. Percebendo-se como ser 
integrante, dependente, transformador do meio ambiente.  
 
Didática/Justificativa: Hoje confeccionaremos a terceira página do nosso livrinho de Poemas 
do meio ambiente e para enriquecer o aprendizado, assista ao vídeo em que a professora 
conta a “História da Sementinha”. Depois imprima o desenho da árvore, leia o poema para a 
criança e colha folhas de uma árvore natural para colar no desenho da árvore.  
Caso não consiga imprimir desenhe uma árvore e caso não consiga folhas naturais faça folhas 
de papel. 
Vamos plantar feijão! Primeiro você precisa umedecer o algodão com a água, depois forre o 
fundo do potinho com ele. Coloque seu feijão sobre o algodão, coloque o copo em um local 
iluminado e não deixe o algodão secar, vá colocando água sempre e aos pouquinhos. 
Acompanhe o crescimento da plantinha. 
 





Atividade Bilíngue 
 
 Identidade e autonomia – Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 
Usar a metodologia lúdica, faz com que a aprendizagem seja de forma natural e a segunda língua, ajuda a  
ampliar o conhecimento em relação a outras culturas e um aprendizado para toda a vida. 
 
Para essa aula precisaremos de um lugar onde a criança tenha acesso ao computador ou tablet para  
criança acessar ao vídeo da plataforma. Hoje vamos falar sobre a grande árvore e sua cor. 
 
big – grande (pronúncia: bigui) 
tree – árvore (pronúncia: tri) 
green – verde (pronúncia: grin) 
 
Objetivo: Estudar o conceito de grandeza ajuda desenvolver nas crianças habilidades como percepção  
visual, observações e expressão oral, envolve as disciplinas de matemática, arte e Inglês. Esta atividade tem 
 como objetivo identificar, uma árvore grande, sua cor e relembrar palavras em inglês já estudadas em aula. 


