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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 06/10/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Bolhas mágicas. 

 

Objetivos específicos: 

 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: 

Para darmos continuidade na nossa semana em comemoração ao dia das crianças, hoje a 

proposta será com bola de sabão, algo divertido e que estimula a imaginação. Para isso, 

o adulto mediador deverá preparar um recipiente com água e sabão e permitir que a 

criança assopre utilizando canudos, garrafa pet (espuma divertida) ou até mesmo sopra 

bolas comprado. Fiquem à vontade para escolherem. 

O importante é estarem atentos para que a criança não engula o líquido.  

 

Materiais: 

- Detergente; 

- Água; 

- Recipiente (bacias, copos, potinhos etc.) 

 

Sugestões para as famílias:  

Escolham juntos como será feito a bolha de sabão, em seguida, o adulto deverá 

organizar e disponibilizar para a criança brincar. 

Estejam atentos durante a brincadeira, evitando acidentes como engolir o líquido ou 

passar nos olhos. 
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Aproveitem esse momento de diversão em família. 

 

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. 

  

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/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

