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 É brincando que a criança desenvolve toda a parte motora, 
cognitiva e social. É no brincar com outras crianças que a 
imaginação flui, a leveza da liberdade em expressar seus 
desejos e emoções acontecem de maneira natural. Brincar 
amplia o vocabulário, o conhecimento do mundo ao redor e 
principalmente a alegria da inocência com o único objetivo 
de ser criança enquanto se é criança. 
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Atividade: Vamos brincar de Bolhas de sabão. Além de 
estimular 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, prazer e 
muita diversão. Misture o sabão e a água. As bolhas podem ser feitas 
usando qualquer tipo de sabonete líquido, detergente ou xampu que você 
tenha em casa. Alguns fazem bolhas que duram mais do que outros, 
então experimente com diferentes tipos até encontrar um que você goste. 
Basta misturar uma parte de sabonete líquido e quatro partes de água 
em uma jarra, xícara ou tigela. Para fazer a haste ou argola você vai 
precisar de canudos de plástico. Basta entortar uma das pontas e 
prendê-la na haste com fita adesiva e, assim, formar um aro. Colheres 
tipo espátula ou escumadeira. Basta mergulhá-las na solução e depois 
soprar para fazer várias e pequenas bolhinhas de uma só vez. Pensando 
na segurança de nossas crianças, esta proposta deve ser supervisionada 
ou até mesmo realizada pelo adulto responsável, tendo a criança como 
observadora.  É necessário o cuidado com os olhos e também para que 
a criança não sugue (engula) o liquido. 

Recurso: Água, sabão ou detergente, recipiente de plástico (potes, 
xícara ou tigela), canudo ou escumadeira. 
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BERÇÁRIO I B  

13 de Outubro – Quarta-feira 
Vamos Brincar: Hoje propomos que o adulto 

faça uma brincadeira que brincava na sua 

infância, que já divertiram diversas gerações e 

ainda podem ensinar muito para as crianças de 

hoje. Elas incentivam a socialização e o 

desenvolvimento de 

diferentes capacidades, 

como coordenação motora, 

criatividade e comunicação.  



 

 

ATIVIDADE: Sugerimos que o adulto 

escolha um ambiente agradável, 
podendo ser o quintal, ou parques para 
realizar a brincadeira com seu filho, 
proporcionando um momento de 
diversão e de boas lembranças de 
anos passados. 
 

  


