
PASSO-A-PASSO

Peça para um  adulto os seguintes materiais:

•Alguns grãos de feijão

•1 caixa vazia de ovo ou caixinhas de papelão  

•Um pouco de terra. 

MODO DE FAZER

DICA: Você pode usar caixinhas de papelão,
potes vazios, recipientes descartáveis de frutas,
tampas de frascos, entre outras.

VAMOS PLANTAR
PÉ DE FEIJÃO

Primeiro passo é construir uma casa para a semente.
Você pode usar toda a caixa de ovo ou pode utilizar a 
separação dos ovos para cortar e diminuir a 
sementeira. O corte pode ser feito com tesoura de 
ponta redonda com ajuda de um adulto ou você pode 
rasgar com a mão, só cuidado para não rasgar muito. 

Pegue um pouco de terra. Se tiver um vaso em casa 
pergunte para um adulto se pode recolher um pouco 
da terra que há no vaso.

Coloque um pouco de terra em cada um dos “vasos” 
Com o dedo, faça um pequeno buraco e coloque o feijão 
em cada “vaso”. Cubra o grão de feijão com a terra.

Com sol, terra e água sua semente irá germinar e 
crescer, precisando de mais espaço!



EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA

As plantas não vivem sem sol, com a ajuda da energia do sol e com a 
absorção de nutrientes do solo elas produzem seu próprio alimento. 
Este processo que a planta realiza chama-se fotossíntese.

O sol e a água são imprescindíveis para a vida da planta, deixe um dos 
vasos sem regar e sem a luz do sol, veja o que acontece. Após a 
germinação e o crescimento da planta será indispensável fazer o 
replantio, nesse momento será necessário utilização de mais terra. 
Você poderá fazer o replantio utilizando sucata como vaso, um pote 
por exemplo ou até mesmo compartilhar o espaço vazio de um vaso de 
plantas para fazer o replantio. Para acompanhar o desenvolvimento do 
pé de feijão, observe o que acontece e descreva em um caderno ou 
folha a evolução da sua planta.
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