
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 27 de julho de 2020  

Título da atividade: Bolha de sabão 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

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

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

 

Resumo:  

 

Ainda com o enfoque em brincadeiras, durante essa semana iremos desenvolver 

brincadeiras e brinquedos utilizando o reciclado. 

Através do reciclado podemos criar e dar grandes utilidades para o que seria apenas lixo. 

E sempre nos conscientizar da importância em realizarmos a separação desse lixo para 

que possamos cuidar do nosso planeta. 

Sendo assim, nossa semana inicia com a construção de uma bolha de sabão utilizando 

reciclado, e vejam como apenas um material poderá se transformar em um divertido 

brinquedo. 

Vamos lá? 



    f 

 

Preparação 

Materiais: 

- Garrafa pet; 

- Toalha velha ou pano; 

- Elástico ou barbante; 

- Detergente; 

- Água. 

 

Espaços:  

 Escolham um local com espaço para a criança tenha liberdade na execução da atividade. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  



- Demonstrou interesse em criar seu próprio brinquedo? 

- Demonstrou facilidade ao soprar a bolha? 

- Demonstrou interesse em brincar, após pronto? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente da importância em reciclar; 

- Auxilie na confecção; 

- Cuidado com água e o sabão para que a criança não engula o líquido; 

- Brinquem juntos. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

Música para inspirar a brincadeira: 

https://www.youtube.com/watch?v=EnzS35xpqao 

 

 

 

 

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 
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