
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 05 de outubro de 2020 

 

Título da atividade: Fábrica de bolinhas de sabão. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

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

criar objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo:  

Nesta atividade, a importância do brincar será enfatizado porque dele surgem novas 

possibilidades, experiências e aprendizagens. Com a construção e manuseio de uma 

“Fábrica de bolhas de sabão” busca-se propiciar momentos de união e diversão a toda 

família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de uma meia, uma garrafa plástica, de preferência de 600 

ml, elástico ou barbante, água e sabão.  

 

Espaços:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Os ambientes ao ar livre sem presença de móveis seriam ideais para o desenvolvimento 

desta atividade. Sugerem-se as áreas externas, porém, estejam à vontade para escolher o 

melhor espaço entre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança se envolve na atividade demonstrando curiosidade pela confecção e 

interesse no manuseio, se compreende a função dos objetos de higiene na brincadeira ou 

os leva à boca, se interage oralmente fazendo perguntas ou expressando suas opiniões e 

se desenvolveu habilidade em compartilhar o objeto e o espaço com outras crianças ou 

com o adulto mediador. 

  

O que fazer durante?  

Proponha a confecção do brinquedo de bolinhas de sabão, separando e mostrando os 

materiais necessários para a criança, permita que ela o auxilie durante o processo para 

que se sinta capaz e parte da brincadeira, com exceção dos momentos de utilização da 

tesoura para corte, esta é uma atividade exclusivamente do adulto. 

Explique a utilização do objeto utilizando palavras simples e objetivas, demonstre a 

forma de brincar se perceber necessário e divirtam-se bastante. 

Interaja de maneira positiva durante a brincadeira, demonstre entusiasmo, elogie a 

participação de seu (a) filho (a) e encoraje sua participação caso perceber ser necessário. 

O exemplo é fator essencial no processo de aprendizagem. 

 



     
 

Links importantes: 

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

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

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

 

 

 

 

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
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

