
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 24/05/2021 SEMANA: 12 

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

PROJETO: FAMÍLIA, EMOÇÕES E SENTIMENTOS 

 
 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=9_mmOig_5CI 

Vídeo: Turma Pula Pula-Bolinha de sabão 

Atividade: BRINCAR COM BOLINHAS DE SABÃO  

Recurso: água, detergente, potes, peneiras, canudos ou garrafa pet.  

Estratégia: Após assistirem ao vídeo “BOLINHAS DE SABÃO” o responsável 

junto com a criança irá separar os materiais a serem utilizados e preparar a 

brincadeira. 

Modo de preparo: 

3 partes de água para uma parte de detergente e uma colher de açúcar. 

Misture bem o líquido, coloque numa tigela, com a peneira, canudo ou o bico de 

uma garrafa pet para fazer as bolhas.  

E agora é só começar a brincadeira. 

Se a criança precisar de ajuda o responsável poderá ajudar e ensinar como é a 

brincadeira. Quando ela já conseguir fazer as bolhas, façam as seguintes 

perguntas: 

Quantas bolhas ela conseguiu fazer? 

Se foi perto ou longe? 

Alto ou baixo? 

Em seguida grave um vídeo e compartilhe no grupo da sala, pois, é muito 

importante compartilhar as atividades, para que possamos avaliar se a criança 

alcançou o objetivo proposto na atividade. 

Boa brincadeira!  

Curiosidade sobre esta atividade: 

Brincar de fazer bolhas de sabão estimula a coordenação motora visual. 

Trabalha os movimentos corporais a percepção e atenção nos movimentos dos 

músculos facial e lábios, além de proporcionar a sensação de bem-estar e prazer 

e desenvolver os vínculos afetivos familiares.  

https://www.youtube.com/watch?v=9_mmOig_5CI
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 LINK : https://youtu.be/o5yn1zb2k8Y 
Cabaninha – Professora Marcely 

 

Atividade: Cabaninha.   

 

Recurso: Cobertas, cortinas ou tecidos, materiais de apoio como: sofá, cadeira, 

baldes, vassouras etc.  

Estratégia: Essa semana vamos resgatar brincadeiras para fazer em casa com 

a família, para hoje sugerimos a cabaninha, no vídeo a professora Marcely nos 

ensina a fazer uma super cabaninha com materiais que temos em casa, a ideia 

é que a criança construa sua própria cabana e o adulto auxilie e observe se ela 

consegue ficar em pé dentro da cabana igual fica quando está fora, deixando a 

criança errar e acertar, fazer descobertas e criar estratégias.  

Curiosidade sobre esta atividade: Cabaninha é uma brincadeira antiga, 

maravilhosa, completamente atemporal e, muito divertida! Tudo acontece no 

improviso e, nela as crianças têm a chance de criar, imaginar, inventar e ainda 

experimentar coisas que normalmente não fazem no dia a dia. A brincadeira não 

tem regras nem procedimentos especiais, o que vale é a imaginação! Essa 

brincadeira ajuda no desenvolvimento do senso espacial, da criatividade e da 

imaginação, estimula o senso de equipe e a improvisação. 

https://youtu.be/o5yn1zb2k8Y

