
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 05/04/2021 SEMANA: 5  

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli e Priscila.  TURMA: 
Berçário 1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

  
LINK DA ATIVIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=j2lS-6YF4Eo 

Palavra Cantada | Bolinha de Sabão. 

 

Atividade: Bolinha de sabão. 

 

Recurso: 

Celular, computador, tablet, tv smart, água, detergente ou xampu infantil, caneca 

e canudinhos de plástico. 

 

Estratégia: 

 

A atividade começa com o adulto preparando o sabão para as bolinhas. Basta 

juntar água com detergente ou xampu infantil (a segunda opção é melhor pois, 

se por acaso cair nos olhos da criança, não arde). São três partes de água, para 

uma de sabão, põe a mistura numa caneca pegue o canudinho plástico e 

juntamente com a criança vá para uma área livre da casa (varanda, quintal), 

assopre as bolinhas chamando atenção da criança com sons divertidos, como 

fôlego imenso, estralando os dedos, enfim qualquer recurso que leve a criança 

ter o contato visual com quem está soltando as bolinhas.  

Em seguida a criança com o adulto assistira ao vídeo - Bolinha de sabão. 

Divirtam-se! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Bolinhas de sabão proporcionam encantamento nas crianças; os bebês ficam 

admirados em vê-las voando e estourando, as maiorzinhas adoram correr atrás 

delas para estoura-las; sem falar do benefício que esse recurso tem no 

desenvolvimento das crianças pois, ela ajuda a manter a atenção, concentração, 

ao assoprar fortalece os músculos faciais  auxiliando a linguagem oral, estimula 

a desenvolver o contato visual, manter o equilíbrio, estimula a extensão dos 

membros superiores, saber usar as duas mãos, olhem o que uma simples 

brincadeira pode ajudar desenvolver numa criança. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2lS-6YF4Eo


 

 

    

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/04/2021 SEMANA: 5 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone TURMA: 
Berçário 1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

  
LINK: https://youtu.be/eLtzvypcurE 

Mundo de Bita “A diferença é o que nos une. 

 
 Atividade: A diferença é o que nos une. 

 

Recurso: 

Celular, tablet, computador, tv, dvd, cd, mp3. 

 

Estratégia: 

O adulto irá acessar o link da música: Mundo de Bita “A diferença é o que nos 

une”. 

 Logo após, juntamente com a criança, explique que todos nós somos diferentes, 

no entanto, iguais em relação ao respeito, carinho e amor. Por isso é necessário 

termos o compromisso de cuidar, ajudar e auxiliar nossos amiguinhos que são 

tão especiais para todos nós. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta atividade tem como objetivo fazer com que por meio da musicalização as 

crianças compreendam desde já a obter contato com crianças que apresentam 

necessidades especiais, e que através das atividades elas desenvolvam a 

humanização, a socialização, o respeito, cuidado, carinho e amor. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eLtzvypcurE

