ATIVIDADES DE ARTE PROFª MICHELLI DE 19 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO

TEMA: MEIO AMBIENTE

OBJETIVOS: Discutir e desenhar representações de cada estágio de crescimento de uma
determinada planta; Estimular a curiosidade natural da criança; Trabalhar em equipe;
Desenvolver a noção de sequência temporal.

MATERIAL NECESSÁRIO:








Feijão
Bolas de algodão
Parte inferior da garrafinha pet (600ml)
Água
Janela (fonte ou luz)
Papel
Giz de cera ou lápis de cor

PRIMEIRA ATIVIDADE
Com o objetivo de contextualizar a atividade, pode começar com o conto de João e o Pé
de Feijão, estarei anexando aqui no plano de aula e também estarei postando a história
nos grupos.


Após a leitura, aproveite para apresentar a criança alguns conceitos, como o que
são as sementes e como funciona o crescimento das plantas.



Mostre a criança as sementes de feijão que você planeja plantar e pergunte se eles
podem identificá-los. Aproveite para explorar outros conceitos relacionados às
plantas; pergunte o que elas precisam para crescer e florescer. Depois disso,
conduza uma breve discussão sobre o que é necessário (água, luz solar, etc.).



Prepare o potinho para a plantação cortando a parte inferior de garrafinhas pet de
600ml.



Explique a criança que ela vai fazer uma plantação de feijão dentro do potinho.



Em seguida, ensine-a a como plantar dando uma demonstração. Mostre a criança
um potinho com algodão molhado dentro, com os feijões sobre a bola de algodão;



Em seguida ofereça a criança os materiais necessários e peça-lhes que decidam, a
partir da demonstração anterior, quantas bolas de algodão, quanta água e onde os
feijões devem ser colocados no copinho;



Instrua-os a não colocar água demais, somente o suficiente apenas para molhar o
algodão;



Você pode optar por selar os copinhos com plástico filme ou deixá-los abertos;



Escolha um local em casa com maior incidência de luz para colocar o potinho, para
as observações diárias;



Lembre-se de molhar o algodão com alguma regularidade, para evitar que ele fique
seco e as plantas morram.
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SEGUNDA ATIVIDADE
O objetivo da atividade a seguir é que a criança estabeleça uma linha cronológica a
respeito do crescimento dos feijões.
Para isso, peça para que a criança dobre uma folha de papel em quatro, caso a criança
não consiga ajude-a. No primeiro quadradinho vão desenhar as sementes recémplantadas. A partir daí, a cada dois ou 3 dias eles devem registrar, por meio de desenhos,
as etapas de crescimento das plantinhas, faça isso durante o tempo determinado para
duração das atividades, ou seja, até no máximo dia 02 de novembro, quando deverá
apresentar o resultado.

TERCEIRA ATIVIDADE
Ao final da experiência com os feijões, converse com a criança sobre o desenvolvimento
da atividade. Fale sobre as observações diárias com base no progresso no crescimento
dos feijões, pergunte se a plantinha cresceu ou não, se a plantinha morreu ou não, se sim,
quais fatores influenciaram nisso.
No último dia para o prazo de entrega das atividades tire uma foto da plantinha e grave um
vídeo ou um áudio da criança falando sobre a sua planta.

