
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS  

Nome do aluno:  Semana 32 

Professor: Franceli, Marina, Geanne, Renilda, Aurileide Data:26/10/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE: BRINCADEIRA DO SOPRO 

Recursos: 1 luva plástica, 1 copo descartável, 1 canudo e canetinhas coloridas. 

Olá, famílias! 

Para começar, convide a criança para decorarem a luva, juntos, com as canetinhas. Em seguida, 

fure o copo na lateral, no diâmetro do canudo. Encaixe o canudo e coloque a luva na boca do copo. 

Pronto! Agora é só assoprar pelo canudo e se divertir com a experiência.  

O sopro ajuda no desenvolvimento da linguagem e exercita os músculos que estão diretamente 

ligados à fala, auxiliando a respiração e melhorando a atenção e o gerenciamento emocional. 

Modelo: 

 

Compartilhe conosco, fotos e vídeos desse momento. 

 

 

  

 



 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRMÃ BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS.  

Nome do aluno:  Semana 32 

Professor: Adriana, Andreia, Deise, Elva, Lucimar S., Lucimara, 
Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda. 

Data: 26/10/2021 Turma: BIB e BIC 

 Campos de Experiências: Corpo, gestos e movimentos/ Traços, sons, cores e formas/ O eu, o outro e o 
nós/ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE: BOLINHAS DE SABÃO 

 

 

 

 

Junto com as crianças assistam ao vídeo “Bolinha de sabão – Turma do pula, pula” , acessando o link 

abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=9_mmOig_5CI&ab_channel=ATurmadoPula-Pula 

Após assistir ao vídeo deu uma vontade de brincar com bolinhas de sabão. Com ajuda de um adulto 

ou responsável vamos fazer uma receita legal! 

Para essa receita vamos precisar de: 

• 4 xícaras de água morna 

• ½ xícara de açúcar 

•   ½ xícara de detergente líquido 

• canudos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_mmOig_5CI&ab_channel=ATurmadoPula-Pula


 

Modo de fazer: 

Despeje o açúcar em água morna e mexa até derreter. Adicione o detergente e mexa novamente. 

Misture bem os ingredientes e está pronta. Chame a família e vamos nos divertir! 

Contribuição didática: Essa brincadeira desenvolve a imaginação, a percepção tátil ao tentar criar ou unir as 

bolinhas dessa forma incentiva o desenvolvimento e ao mesmo tempo a criatividade da criança. 

Mande foto ou vídeo da experiência com bolinhas de sabão, compartilhem esse momento conosco!!!                                                                

 

 

 


