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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Segunda-feira, 05 de julho de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da Atividade: Espuma divertida 

 

Objetivos específicos: 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

O brincar é uma atividade que auxilia na formação, socialização, desenvolvendo 

habilidades psicomotoras, sociais, físicas, afetivas, cognitivas e emocionais. 

Ao brincar as crianças expõem seus sentimentos, aprendem, constroem, exploram, 

pensam, sentem, reinventam e se movimentam. 

E será através do brincar que iremos desenvolver a proposta de hoje, para isso, vamos 

construir uma divertida espuma de sabão. 

Inicialmente, o adulto deverá separar os materiais que iremos utilizar, em seguida, 

realizar o corte da parte de cima de uma garrafa pet e amarrar um paninho fino sobre 

essa garrafa cortada, utilizando um elástico ou barbante, após isso, disponibilize uma 

bacia com água e sabão para a criança molhar o paninho e assoprar, fazendo assim uma 

divertida espuma. 

  

Materiais: 
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- Garrafa pet; 

- Toalha velha ou pano; 

- Elástico ou barbante; 

- Detergente; 

- Água; 

- Tesoura. 

 

Sugestões para as famílias: 

Reforce para a criança sobre a importância em reciclar.  Auxilie na confecção e cuidado 

com água e o sabão para que a criança não engula o líquido. 

Brinquem juntos! 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

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

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

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


