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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 06/07/2020  

Título da Atividade: Bolinhas de sabão.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

* Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente (EI01TS01);  

*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).   

 

Resumo 

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

tradicional, é sempre bem-vinda e super divertida. Juntamente com essa atividade iremos 

cantar uma música que irá trabalhar com sons feitos com a boca, como se estivéssemos 

estourando as bolhinhas.    

 

Materiais: 
● Água e detergente; 

● Pote; 

● Canudo ou soltador de bolhas. 

 

Espaço:  
Para esta atividade o espaço não precisa ser muito grande, porém é necessário o adulto 

mediador perceba se não haverá nenhum tipo de risco para o bebê e se o piso não será 

escorregadio.     

  

Tempo sugerido:   

30 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  
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Observe atentamente:  

Observe se o bebe está se interessando pela atividade, caso algo esteja impedindo sua 

concentração, chame-o pelo nome, e comece a estourar a bolhas fazendo suspense.  

 

O que fazer durante:  

Coloque a criança sentada se forma confortável, em um local possibilite que ela consiga observar as 

bolinhas, com segurança, pois se a colocar muto próximo as bolhas existem o risco de o sabão ir no olho 

da criança.  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.   

Em seguida coloque a música, “Bolinha de sabão” do “Palavra cantada” e comece a fazer com a boca 

como é o som da bolinha estourando, para que a criança através da percepção e imitação, possa 

reproduzi-lo também.  

 

Links importantes: 

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

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

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

Música “Bolinha de sabão”: https://www.youtube.com/watch?v=j2lS-6YF4Eo 
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