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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 05/07/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 02: Bolinhas de sabão.   

 

Objetivos específicos: 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03);  

• Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o mundo físico (EI01ET02). 

 

Proposta pedagógica: 

O mês de julho chegou!  E com ele percebemos que já estamos na metade do ano, por 

isso no decorrer desta semana as brincadeiras serão mais tranquilas, com o intuito de 

oferecer maior diversão para nossos pequenos.  

Brincaremos hoje com bolinhas de sabão, uma brincadeira que apesar de ser mais 

tradicional é sempre bem-vinda. 

A atividade com bolinhas de sabão desenvolve a criatividade, a imaginação e a 

percepção tátil e visual. Durante esta brincadeira as crianças deixam a imaginação fluir 

e ao mesmo tempo se divertem bastante. 

 

Materiais: 

-Água e detergente;  

-Pote; 

-Canudo ou soltador de bolhas. 
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Sugestões para as famílias: 

Coloque a criança sentada se forma confortável, em um local que permita que ela 

consiga observar as bolinhas, com segurança, (pois se ela ficar muito próximo as 

bolhas, existe o risco de o sabão ir no olho).   

Comece a soltar as bolinhas da maneira que achar melhor, permita que a criança 

observe e estoure alguma para que ela sinta uma nova sensação. 

 

DICA: Caso seu pequeno já esteja se locomovendo com autonomia, incentive-o a ir 

em busca das bolinhas, com certeza será uma brincadeira muito divertida.  

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

