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Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas. 
                          
                       TEMA: SEMANA DA CRIANÇA 
 
                       ATIVIDADE: BOLHAS DE SABÃO 

                           Olá, famílias e crianças!!! 

Hoje é dia de brincadeira!! Vamos desenvolver nossas habilidades com uma 

brincadeira super legal? 

Brincar de fazer bolhas de sabão estimula a coordenação motora e visual. Trabalha os movimentos corporais, 

ajuda na percepção e atenção, nos movimentos dos músculos faciais e labiais, além de proporcionar 

sensação de bem-estar e prazer. 

 1º momento: conversar com a criança que a bola de sabão pode se transformar naquilo que nossa 

imaginação quiser, mas que antes é preciso falar as palavras mágicas, através da música. Se possível, coloque 

para tocar a música “BOLINHA DE SABÃO” DA PALAVRA CANTADA; https://youtu.be/Nn9aMGlFqHk , a 

criança irá cantar e ir fazendo os sons das bolinhas de sabão com a boca. 

2ºmomento: a criança irá ouvir a música 

Bolinhas de sabão novamente e fazer sons com 

a boca, enquanto o responsável prepara uma 

das opções abaixo da brincadeira. Boa 

diversão!!! 

 

MATERIAIS                                                                                                                                                                                   
● ÁGUA; 
● SABÃO NEUTRO; 
● UMA GARRAFA DE PLÁSTICO PEQUENA (600ML); 
● MEIA USADA (VELHA); 
● UMA TIGELA MÉDIA; 
● UM ELÁSTICO (DE PRENDER CABELO OU NOTAS). 
 

https://youtu.be/Nn9aMGlFqHk


 
PREPARO                                                                                                                
Preparar uma solução de água e sabão. Misture três 
partes de água com uma parte de sabão neutro em uma 
tigela de tamanho médio. 
 
FAZER A ATIVIDADE PROPOSTA SEMPRE COM A 
SUPERVISÃO DO RESPONSÁVEL. 
 
1º OPÇÃO 
Convide a criança para ir até o quintal ou garagem da casa, oriente ela a 
mergulhar a garrafa plástica na tigela com o preparo de água e sabão. direcione 
a criança a levar o bico da garrafa até próximo dos lábios e assoprar para que 
produza as bolhas de sabão. Nesse momento as bolhas serão grandes, e em 
pouca quantidade a serem produzidas. 
 
2º OPÇÃO 
O responsável irá oferecer a garrafa plástica para a criança novamente, só que 
nesse momento irá prender a meia usada com o elástico até o fim da garrafa. 
com isso ao invés de produzirem bolhas grandes, a criança irá produzir uma 
cadeia de bolhas que crescem. Isso irá prolongar um pouco mais a brincadeira, 
além de produzir as bolhas em maior quantidade. 
 
3º OPÇÃO 
Uma outra opção, a criança poderá utilizar uma escumadeira, mergulhar na 
água com sabão neutro e assoprar, assim também estará produzindo várias 
bolhas ao mesmo tempo. 
 
4º OPÇÃO (NA ESCOLA OU EM CASA). 
Como fazer a vareta mágica: amarre um barbante em um par varetas 
de espetinho de churrasco formando uma linha reta. Use outro pedaço 
de barbante e amarre junto aos primeiros nós formando um uma parte 
inferior. Agora, basta mergulhar no sabão e sair brincando!  
 
 
5º OPÇÃO (NA ESCOLA OU EM CASA). 
 
Máquina de fazer "bolhas ou bolinhas de sabão". 
 
 
OBSERVAÇÕES:   se a criança precisar de ajuda ou apoio, o responsável poderá fazer para que essa visualize 
as bolhas, e o mesmo poderá interagir com a criança falando a quantidade de bolhas que está sendo 
formada, para onde está direcionando, que forma ela pode parecer ou lembrar, se foi para perto ou longe. 
Preparem-se para tirar muitas fotos, pois essa brincadeira é muito divertida e irá render muitos sorrisos. 
 
Como proposta de devolutiva, propomos que os responsáveis nos enviem fotos ou vídeo da criança 
realizando sua atividade. 


