
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 19 

Professoras: Elaine, Célia, Maria, Helena, Renata, 

Tereza, Dinair, Francisca, Goreti, Mirian, Najara e 

Rosângela. 

 

Data: 30/07/2021 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: RECREAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos encerrar nossa semana com uma brincadeira muito divertida, bolinha de sabão. Iniciem a preparação 

do suporte para a bolinha de sabão caso não tenham em casa, pode usar garrafa adaptada, escumadeira 

para fazer as bolinhas ou caso tenha o utensílio para bolinha de sabão podem utilizar.  

Abaixo segue modelo e sugestão: 

 

    

Agora preparem a bolinha com água e sabão: (detergente, sabão líquido).  

Convide a criança para ir até o ambiente escolhido, oriente a mergulhar o soprador no recipiente com o 

preparo de água e sabão, direcione a criança levar o soprador para produzir as bolhas, se a criança precisar 

de ajuda ou apoio, o responsável poderá fazer, para que a mesma veja as bolhas, interaja com a criança 

falando a quantidade de bolhas, para onde está indo, seu formato. Como sugestão pedimos que os 

responsáveis soltem as bolinhas de sabão e peçam para as crianças estourarem com a ponta dos dedos. 

Preparem-se, pois essa brincadeira é bem divertida e irá render momentos únicos e prazerosos.  

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade. 
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Data: 30/07/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia da atividade 

Acerte o buraco. 

Sugestão de material: caixa de papelão ou algum recipiente (que você possa cortar ou furar) 

tesoura, bolinhas de plástico, papel para amassar e transformar em uma bola ou meias. 

Essa brincadeira além de trabalhar a coordenação motora, estimula a lateralidade, equilíbrio e 

ritmo. O responsável deverá convidar a criança a participar na organização do material. Se tiver 

bolinhas em casa vá para a confecção da caixa, caso não tenha, confeccione com papel ou meias. 

Com as bolinhas em mãos faça um buraco no meio da caixa ou recipiente que separou, faça do 

tamanho proporcional a bolinha para que ela possa passar. A criança deverá movimentar a caixa 

para tentar fazer a bolinha sair pelo buraco. Com tudo pronto, podem começar a brincadeira. 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade. 


