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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B Data: 08/07/2020 

Título da Atividade: Bolhas de sabão. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. (EI02CG01); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. (EI02CG02);  

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho).(EI02ET01);  

  

Resumo: 

Aposto que quando você era criança uma de suas brincadeiras favoritas era a de 

fazer bolinhas de sabão, não é mesmo? Pois é, essa também é uma das atividades que os 

nossos pequenos mais gostam. Parece algo bem simples, mas existe muito mais por trás disso 

do que você imagina. A atividade com bolinhas de sabão desenvolve a criatividade, a 

imaginação e a percepção tátil e visual do aluno. As crianças deixam a imaginação fluir, se 

esforçam para criar bolhas grandes, unir bolhas etc., dessa forma elas trabalham o seu 

desenvolvimento e ao mesmo tempo se divertem bastante.  

 

Preparação: 

 4 xícaras de água morna 

 ½ xícara de açúcar 

 ½ xícara de detergente líquido 
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Despeje o açúcar em água morna e mexa até derreter. Adicione o detergente e mexa novamente. 

Misture bem os ingredientes e comece a fazer as bolhas de sabão! 

Para a brincadeira ficar mais divertida coloque a música Bolha de Sabão - DVD  

Galinha Pintadinha,disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=EnzS35xpqao 

 

Materiais: 

Água, detergente líquido, açúcar, canudos ou algum material que consiga fazer o formato das 

bolhas.  

 

Espaços: 

Escolha um espaço onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o que lhe 

está sendo passados a ela como jardim, varanda ou quintal.   

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

A criança mostra-se livre e motivada para explorar o ambiente e brincar? Como utiliza o 

corpo nessa experiência? Se a criança mostra interesse nas matérias para produção? De que 

forma a criança explora os espaços durante a brincadeira? Mostra equilíbrio ao fazer 

movimentos rápidos? 

 

O que fazer durante? 

 Observe a criança para não colocar o sabão na boca;  

 Pode ser utilizado canudos de madeiras ou te mamoeiro;  

 Seja claro e objetivo; 

https://www.youtube.com/watch?v=EnzS35xpqao
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 Organize o espaço para ser realizada a atividade; 

 Coloque a música para incentivar a criança fazer os movimentos; 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponíveis em: 

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

 

Música disponivel em: 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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=EnzS35xpqao

