
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 6 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 12/04/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: O EU, O OUTRO, O NÓS. 
 

 
1º Atividade da semana - Bolinha de sabão 

 

Objetivo: Estimular a curiosidade da criança, controle do movimento corporal e respiratório.  

 

Como fazer: Utilize um copinho de plástico ou outro recipiente, coloque um pouco de água e detergente, 

faça esse processo na frente da criança para que possa apreciar a experiência e com um canudinho, 

mexa o líquido até formar bolinhas de sabão. Com o canudinho, assopre para que saia muitas bolinhas. 

Brinque estimulando a criança a pegá-las com as mãozinhas e assoprá-las.  

 

 

https://br.pinterest.com/pin/427771664597500983/ 

https://www.dicasonline.com/fazer-bolha-de-sabao/ 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/427771664597500983/
https://www.dicasonline.com/fazer-bolha-de-sabao/


 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera e 
Roseli. 

Data: 12/04/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Espaços, tempo, quantidade, relações e transformações. 

 

TEMA: Planeta das experiências l 

 1ª Atividade: Experimento "Plantio do pé de Feijão”. 

Essa atividade proporciona, de uma forma bem simples e prática, ensinar as crianças a observar 

as fases do crescimento de uma planta. (A germinação do feijão no algodão). 

Desenvolvimento da Atividade 

Em um lugar aconchegante e tranquilo, assista o vídeo da história com a criança quantas vezes 

achar necessário, em seguida converse com ela sobre a história e a experiência do plantio do 

feijão no algodão. Logo após faça com ela essa experiência, você só vai precisar de um 

pouquinho de algodão, um potinho, alguns feijões e água. Coloque o algodão no fundo do 

pontinho, coloque um pouquinho de água e uns três feijões. Depois de feito deixe em lugar onde 

haja luz, não esquecendo de colocar água sempre que necessário. Em alguns dias vocês 

poderão ver os feijões germinados. 

Será bem legal se você quiser tirar algumas fotos desde o plantio até o ponto que o feijão esteja 

grandinho, é assim vocês poderão registrar esse processo da germinação e mostrar para a 

criança.  

Link da História: https://youtu.be/SDf-vLgPJTI 

        

  

 

https://youtu.be/SDf-vLgPJTI

