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TEMA: Semana do brincar 
ATIVIDADE: Bolhas de sabão  

Olá famílias! 
A atividade com bolinhas de sabão desenvolve a criatividade, a imaginação, a 

coordenação motora e o equilíbrio, desta forma as crianças trabalham o seu 
desenvolvimento e ao mesmo tempo se divertem bastante.  

Então vamos lá? Primeiramente será necessário preparar a receita da bolinha de 
sabão. Permita que a criança participe de todo o processo da preparação da receita, como 
observador, que envolve a transformação da junção da água com o detergente, assim ela 
vai percebendo as mudanças que ocorrerão. Depois vá fazendo as bolinhas próximo da 
criança para que ela possa se movimentar para pegá-las. Divirtam-se! 

RECEITA: 
 

01tubo de caneta tipo BIC vazio (sem a carga de tinta) ou um canudo; 
½ copo de detergente líquido ou sabonete líquido; 

½ litro de água.  
 

MODO DE FAZER: 
Misture o detergente e a água em uma vasilha. Depois é só mexer com a ponta do 

canudo e assoprar. 
 

  
 
  

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 
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Sugerimos que as famílias montem um cantinho para uma brincadeira de faz de conta, a 

partir dos materiais que tenham em casa e com participação da criança. Pode ser 

brinquedos ou outros objetos. Estimulem a criatividade da criança ao inventar personagens 

a partir de objetos do dia a dia, fazer narrativas, improvisar cenas ou brincadeiras. 

Situações como essas oportunizam o aprofundamento dos vínculos afetivos, aproximam os 

envolvidos e unem ainda mais a família. 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

 

          


