
O que tem na semente do feijão?
Tem uma folha dentro (Pablo)
Tem um cabinho branco e amarelo embaixo (Pablo)
É amarelado (Ivana)

Vocês sabem o nome deste cabinho? (Professora)
Nããão !! (A classe toda respondeu)
Tem broto (Junior)
Tem feijão (Hyan)
Folha também (Rafael)
É o cabinho da árvore (Pablo)

Mas o feijão é árvore? (Professora)
É o pé de feijão que vai até o céu (Hyan)
Não vai até o céu . Ele pensa que é o João pé de feijão (Pablo)
É meio verdinho (Emmanuel)

O que acontece quando a semente germina?
Quebra a casca (Pablo)
Depois cresce um pouco (Emmanuel)
Ela cresce grande (Hyan
Aí dá feijão (Letícia)
É como a mandioca, quando fica grande dá mandioca (Leonardo)
O pé nasce e a mandioca cresce debaixo da terra (Leonardo)
E a batata também ( Hyan)

Por que o feijão fica verdinho? (Professora)
Vai nascendo a flor (Hyan)
Eu não vejo flor professora
por causa da semente (junior)

Mas a semente é verde (Professora)
Não, a semente é marrom (Pablo)

Então por que ela fica verde? (Professora)
Mas as vezes a semente fica preta na panela.
 Quando eu como feijoada, é preto (Pablo)

E que cor é a semente da feijoada? (Professora)
Preto (pablo)

Como é que o pé de feijão fica verde? Professora)
A classe ficou pensativa!
Não sei...(responderam todos ao mesmo tempo)

A Professora sugeriu uma pesquisa para casa:
Perguntar para a mamãe e o papai, o vizinho, o tio
ou alguém por que o pé de feijão fica verde e como
chama o cabinho
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