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Experiências Divertidas 

 Nesta semana realizamos atividades, ou melhor, experiências 

fantásticas e divertidas onde se desenvolveu a imaginação, criatividade e 

curiosidade dos pequenos, não foi mesmo? Hoje não será diferente 

preparamos para as crianças um experimento que irá surpreendê-las. Vamos 

lá?  

.  

Atividade: Mágica da Bexiga 

 Vamos fazer a Mágica da Bexiga? Essa experiência de química pode ser 

realizada em casa por ser bem simples seu processo e o mais interessante 

envolve vários conceitos importantes, tais como reações químicas e 

densidade relativa dos gases. Para essa experiência irá precisar de: uma 

garrafa pet 500ml, 1 copo de vinagre, 1 colher (sobremesa) de bicarbonato, 1 

bexiga. Modo de Preparo: Coloque o vinagre dentro da garrafa, e dentro da 

bexiga o bicarbonato, depois coloque a bexiga na boca da garrafa, quando o 

bicarbonato começar a cair á bexiga irá inflar, e aí está á mágica. Sugerimos 

que se achar interessante colocar mais bexigas em outras garrafas. 

Enviaremos o link do vídeo logo a baixo. Não se esqueçam das fotos 

estaremos aguardando lá no grupo. 

https://youtu.be/MUT_mciMNC8 
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Projeto Leitura 

 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a 

imaginação, emoções, e sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje a 

dimensão da leitura infantil é muito mais ampla e importante, proporcionando 

um desenvolvimento social e emocional. 

Para esta atividade sugerimos que preparem um lugar aconchegante 

silencioso. Depois de contar a história faça questionamentos sobre ela, se 

possível peça para a criança RECONTAR da maneira dela a história para 

você, assim vocês irão desfrutar juntos de momentos maravilhosos e de 

interação familiar.  

Segue o link da história:  https://youtu.be/0vn_YPh7Um8 
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