
                                                                                                                 

                                                                                

  
 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
BALANGANDÃ 

 
Olá crianças! 
Olá família! 
No dia 28 de maio se comemora o dia do brincar, então confeccionaremos alguns 

brinquedos divertidos. 
 
BALANGANDÃ 

1- Materiais necessários: Uma caixa de fósforos selada com cola ou revista dobrada como 
mostra no vídeo, várias fitas de papel crepom, tecido ou tiras de saco plástico, um pedaço de 
barbante ou linhas e decore a caixa de fosforo como quiser. 

 
2- Como Fazer: Depois de selar a caixa de fósforo prenda as fitas e amarre o barbante ao redor, 

quanto mais colorido e quanto mais fitas melhores, pronto, está pronto um brinquedo alegre, 
deixe a criança girar ou arremessar o brinquedo e pegar de volta.    

 
Construindo um balangandã para brincar  

 https://youtu.be/Jtds-GsQFsg  
 

                                    
                            

                         Balangandã de fitas                                           Como Brincar com o balangandã 
 
 

     Devolutiva: mande uma foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como a criança 

realizou a    atividade, a devolutiva conta presença 

 

Até mais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO 
Nome do aluno:  Semana 12 

Professora: Jacqueline Data: 25/05 Turma: JD I 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

https://youtu.be/Jtds-GsQFsg


                                                                                                                 

                                                                                

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
BOLINHA DE SABÃO 

 
Olá crianças! 
Olá família! 
Hoje iremos brincar com bolinhas de sabão. 
 
BOLINHA DE SABÃO 
Materiais necessários: um potinho pequeno, água, detergente e um canudo de refrigerante 

grosso com um furo no meio (para acriança não ter como sugar). 
A criança pode fazer as bolinhas e o adulto para a criança correr e pegando as bolinhas. 
SEMANA DO BRINCAR É PURA DIVERSÃO HEIN...Fazer a bolinha correr atrás e pegá-

la. 
Atividade ao ar livre que é sinônimo de diversão e que as crianças adoram são as bolinhas 

de sabão! 
Brincar de fazer bolhas de sabão estimula a coordenação motora e visual. Trabalha os 

movimentos corporais e ajuda na percepção e atenção no movimento dos músculos faciais, além 
de proporcionar sensação de bem estar e prazer. 

 
 

     
 
 

Vídeo fazendo bolinhas de sabão:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8suaFo__Vco  

 

Devolutiva: mande uma foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como a criança 

realizou a atividade, a devolutiva conta presença. 

 

Até mais. 

 

ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO 
Nome do aluno:  Semana 12 

Professora: Jacqueline Data: 26/05 Turma: JD I 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

https://www.youtube.com/watch?v=8suaFo__Vco

