
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/10/2020 SEMANA: 08 

PROFESSORAS: Adriana, Elisângela, Janaína, Lourdes e Sandra;   
Antônia S, Cristiane, Deise, Elma, Fernanda e Larissa.  

TURMA: BII 
A/B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 
Corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, 
tamanho). 
(EI02CG01) Apropriar- se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos 
jogos e brincadeiras. 

 

ATIVIDADE 5 

6ª FEIRA 

Bolinhas de sabão 

Quem não gosta de brincar com bolinhas de sabão? 

Uma brincadeira simples e divertida que alegra todas as crianças, mas por trás dessa 

brincadeira acontece uma transformação, pois a água sozinha não é capaz de criar 

bolhas, porém, ao adicionar o detergente essa misturinha se torna uma divertida 

solução, capaz de criar e formar bolhas que contagiam e encantam as crianças.  

Além de perceber a transformação da mistura da água com detergente, essa atividade 

desenvolve a criatividade, imaginação, percepção tátil e visual, explorando também a 

consciência corporal. 

DESENVOLVIMENTO 

Preparar com a criança uma solução de água com detergente em um recipiente, 

depois conversar sobre essa mistura, levando a criança a compreender que para 

brincar de bolinhas de sabão é necessário juntar os dois ingredientes. E pronto! Pegue 

algum objeto ou canudo para assoprar e é só brincar e se divertir. 

Sugestão: Assistir ao vídeo sobre a bolinha de sabão.  

Vídeo: https://youtu.be/VF40zq6AYo0 

Bolinhas de sabão – O Diário de Mika Vevo 

https://youtu.be/VF40zq6AYo0


 

Recursos: Água, detergente, recipiente e objeto para assoprar (canudinho, tubinho de 

caneta, entre outros). 

Estimativa: 30 minutos. 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
POJETO MUSICALIZAR PARA INTEGRAR 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis 
no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.  

 
 

 
 

ONDAS SONORAS 
 Acesse ao link  

 

https://youtu.be/a2rwiDQEraI?t=25 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/a2rwiDQEraI?t=25

