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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 06/10/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Bolhas de sabão. 

 

Objetivos específicos: 

● 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). 

 

Proposta pedagógica: 

Nesta semana especial do DIA DAS CRIANÇAS, abordaremos uma divertida 

brincadeira que geralmente faz parte da infância de todo ser humano. 

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

tradicional é sempre bem-vinda. 

A atividade com bolhas de sabão desenvolve a criatividade, a imaginação e a percepção 

tátil e visual. Durante esta brincadeira as crianças deixam a imaginação fluir e ao 

mesmo tempo se divertem bastante. Vamos lá? 

 

Materiais: 

- Água e detergente;  

- Pote; 

- Canudo ou soltador de bolhas. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá 

organizar um espaço amplo e preparar a solução de água e detergente. Após o 
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preparo, convide a criança para se divertir com as bolhas de sabão.  

Faça e solte as bolhas de sabão da maneira que achar melhor, permitindo que o 

pequeno as estoure com as próprias mãos, sentindo uma nova sensação. Lembrem-se 

de estarem atentos para não ir sabão aos olhos.  

 

DICA: Caso a criança já esteja se locomovendo com autonomia, incentive-a a ir em 

busca das bolhinhas, com certeza será uma brincadeira muito divertida.  

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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 
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