
 

4ª feira 

Atividade 3 

  Bolinhas de Sabão 

           A atividade com bolinha de sabão, ao brincar a criança além de se divertir 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. 

        Prepare um pote, copo com um pouco de água e detergente líquido. Misture com 

um canudinho de plástico e assopre para a criança pegar as bolinhas. 

Obs.: Nesta fase, o adulto é quem deve assoprar as bolinhas. As crianças se 

divertem apenas tentando pegá-las. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA 02/09/2020 SEMANA 1 

PROFESSOR: Adriana, Andrea, Antonia, Carmem, Esmeralda, Iara. TURMA 
BIA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Expressar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses e descobertas (...) por meio de 

diferentes linguagens. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA 02/09/2020 SEMANA: 

PROFESSOR: TURMA: BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: PERCEBER AS POSSIBILIDADES E OS LIMITES DE 
SEU CORPO NAS BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES DAS QUAIS PARTICIPA 

 
 
                      ATIVIDADE- O TRAPEZISTA 
 
A proposta dessa aula foi inspirada em diferentes de artistas brasileiros das artes 
contemporâneas. A arte circense é repleta de artistas dos quais ficamos encantados 
quando temos a oportunidade de apreciar os seus espetáculos. Pensando nessa arte 
vamos propor que a criança brinque de ser TRAPEZISTA. 
Podemos utilizar diversos tipos de tecido ou lençóis, distribuídos em de uma forma que 
pareça uma corda. Faça vários formatos diferentes coloque no chão e peça para criança 
deitar colocando a mão no tecido ou como na ilustração abaixo, crie e deixe a sua 
imaginação fluir. Oriente a criança para que ela compreenda os comandos, peça para ela 
tirar uma mão ou uma perna como se ela estivesse no circo, fazendo uma apresentação 
no trapézio, registre esse momento através de fotos e depois mostre para a criança. Ela 
vai amar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  


