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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 28/07/2020  

Título da Atividade: “Minha gigante bolha de sabão!” 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade 

para enfrentar dificuldades e desafios. 

• (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-

los e fazendo-se compreender. 

• (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 

(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas 

e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 

Resumo 

Para as crianças de modo geral, as bolhas de sabão são uma grande diversão!  

Os pequenos ficam eufóricos e curiosos para descobrir como são feitas as bolhas que se 

formam com apenas um sopro.  

“O movimento de soprar auxilia no desenvolvimento da linguagem, pois exercita os 

músculos que intervêm na fala, especialmente, aqueles ligados às bochechas. O sopro 

também pode melhorar a pronúncia e ajuda a consolidar os fonemas. Linguagem e 

pronúncia são funções relacionadas à respiração.” 

 

 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

Preparação 

Materiais: 

- Metade de uma garrafa pet (utilize a parte de superior da garrafa); 

- Um recipiente médio (preferencialmente aqueles de plástico, como bacias, tapaweres etc.); 

- Água e detergente. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

Ao ser convidada a brincar e fazer uma grande bolha de sabão, a criança fica receosa? 

Não quer assoprar, ou colocar a mão na bolha de sabão? 

Demonstra uma imagem positiva de si, e confiança ao realizar a brincadeira? 

Busca conversar, questionar a pessoa que está executando a atividade com ela? 

Demonstra cuidado com o seu corpo, ao colocar a boca na garrafa, ou no contato com a 

água e sabão que está no recipiente. 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Dentro do recipiente médio escolhido, será feita uma mistura com água e sabão; 

2. Acrescente água até a metade do recipiente, e, em seguida, um pouco do sabão 

(detergente). Feito isso, mexa bem; 

3. Mergulhe a metade da garrafa (já cortada) no recipiente com sabão (detergente), 

e peça para que a criança, com a boca na garrafa, sopre.  

4. Através dessa ação, serão formadas grandes bolhas de sabão! 
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Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

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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