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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 07/10/2020  

Título da Atividade: As bolhas de sabão      ! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO06) 

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

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

 

Resumo 

Para hoje, quarta-feira, a atividade remota consiste na realização de uma brincadeira que 

as crianças amam e divertem-se bastante: são as bolhas de sabão      ! 

Assistir às bolhas flutuando ao vento e estourando na medida em que chegam ao chão, é 

diversão garantida para eles! 
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Preparação 

Materiais: 

- Uma vasilha; 

- Água; 

- Detergente; 

- Canudo. 

 

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: 

Durante a execução da brincadeira de bolhas de sabão, a criança compartilha os utensílios 

ou o brinquedo com o adulto que está acompanhando a atividade. Tem a paciência de 

respeitar as regras básicas da brincadeira? Ela pula, salta e procura as bolhas no ar para 

estourar. Explora os utensílios utilizados, com a possibilidade de manipulação? Se 

expressa com o intuito de ser compreendida e compreende o que o adulto passa para ela? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1- Para que seja colocada em prática a brincadeira, será necessário utilizar uma vasilha, 

cujo recipiente deverá ser inserido água e detergente. Em seguida, misture os 

ingredientes; 

2- Se possível, acrescente também uma colher de açúcar, assim as bolhas terão mais 

durabilidade; 
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3- Terminando, com o auxílio de um canudo, o adulto responsável por acompanhar a 

atividade, deverá demonstrar à criança como se formarão as bolhas; 

4- É importante que todas as fases sejam observadas pela criança. 

 

Divirtam-se com a brincadeira! 😍 

 

🚫Alerta: Quando o adulto permitir que a criança assopre o líquido com o canudo, 

deve-se ficar atento para que ela não ingira a mistura contendo água e detergente. 

 

❗️Dica: Em havendo o brinquedo próprio para formar bolhas de sabão, fique à vontade 

para fazer uso! 

 

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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