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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 06/07/2020 

Título da Atividade: Bolinhas de sabão. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

 Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01); 

 Utilizar materiais com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas superfícies, planos, formas e volumes ao criai objetos 

tridimensionais (EI02TS02); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

(EI02ET05). 

 

Resumo: 

Desde os tempos mais antigos a bolha de sabão têm fascinado crianças e adultos. Com as 

bolinhas de sabão podemos possibilitar experiências na Educação Infantil dentro de diversos 

campos  e garantir os direitos de aprendizagem. Imaginando a leveza, o formato, a variação de 

cores,  o constante correr das crianças tentando proteger suas bolhas do choque com o chão ou 

buscando estourá-las, as comparações de tamanhos, as constantes tentativas de fazê-las 

maiores, etc. Para esta atividade a criança com o auxílio de seus pais ou responsável irá 

preparar um recipiente com água e detergente para realizar as bolhas de sabão. Para este 

momento ficar mais divertido coloque a música “Bolinha de Sabão” da Palavra Cantada. 

 

Preparação: 

Materiais: 
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Recipiente para colocar água com sabão, detergente, diversos tipos de canudinho, caixinha de 

som ou qualquer outro aparelho eletrônico que a família tenha em casa para reproduzir a 

música. A música será disponibilizada no grupo do whatssap pela professora.  

OBSERVAÇÃO: Podendo também colocar o vídeo logo abaixo junto com os links 

importantes. Ressaltando que o vídeo não será exposto para a criança assistir e sim apenas 

para ouvir a música enquanto se diverte no espaço livre da casa. 

 

Espaços: 

Busque um espaço seguro ao ar livre (quintal ou jardim). 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Como foi a interação da criança com adulto no momento da atividade? De que forma a 

criança demonstra seus gostos e preferências pela brincadeira? Consegue assoprar o canudo? 

Identifica por conta própria os objetos e materiais necessários para fazer bolinhas de sabão? 

Percebe formas geométricas básicas? 

 

O que fazer durante? 

1.  Coloque a música para tocar em uma caixinha de som ou qualquer outro aparelho 

eletrônico. 
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2. Ajude a criança a preparar os objetos e materiais para realizar a brincadeira: basta juntar 

água com sabão (detergente), numa proporção de três partes de água, para uma parte de 

sabão. Quanto mais tempo esta mistura estiver de repouso, melhor sairão às bolinhas, por 

isso, no mínimo e se possível prepare-a sempre na véspera. Para conseguir bolinhas de 

sabão verdadeiramente infalíveis. 

3. Permita que a criança interaja com os sopradores de bolinhas, deixe que descubra a 

maneira de soprar por conta própria. Caso isso não aconteça, oriente mostrando como se 

faz e curtam o momento. 

DICAS: Não agite e nem mexa de mais as bolhas, armazene suas bolhas em um recipiente 

bem fechado, experimente soprar bolhas usando varinhas diferentes, como funil de plástico, 

uma escumadeira, uma peneira ou outro utensílio que a família tenha em casa. Indica-se 

procurar outras receitas de bolhas de sabão na internet para adquirir nova experiência. 
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Link importante: 

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

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

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

Link do video: https://www.youtube.com/watch?v=j2lS-6YF4Eo 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=j2lS-6YF4Eo

