
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “ANJO AZUL” 

COORDENADORA: MARIZANE DALL’ORSOLETA. 

PROFESSORA REGENTE MATUTINO: GRACIELI GOLDONI LOPES  

AUXILIAR: ANA CRISTINA STOCK 

TURMA:   BERÇÁRIO MATUTINO 

 

 EXPERIÊNCIA A SER DESENVOLVIDA NO LAR:  BOLHAS DE SABÃO. 
 
 Materiais a ser utilizado: 

 
* Um copo de água; 
* Quatro colheres de: xampu para bebê ou 
sabonete neutro liquido. 
* Canudinhos para soprar as bolhas ou mesmo o 
tubinho para fazer bolhas de sabão comprado, uma 
sugestão para quem não tem o material citado para 
fazer às bolhas é fazer uso de uma garrafa pet 
pequena e cortar o fundo. 
 
 Como brincar: 

 
* Coloque o bebê em posição que seja confortável 
para a criança e esteja adequada a sua possibilidade no momento, pode ser sentada no carrinho, em 
uma cadeirinha de descanso, no colo de uma outra pessoa ou até mesmo em um tapete no chão, desde 
que seja confortável para a criança.  
*Bem devagar, sopre as bolhas na direção da criança, para que estique as mãos para pegá-las ou 
estourá-las. 
*Observação: Tenha o maior cuidado para as bolhas não entrarem no olho da criança e sempre tenha 
por perto um paninho ou mesmo lenços umedecidos para ir limpando as mãos do bebê antes que seja 
levado a boca. 
*Quando a criança acostumar com as bolhas, acrescente uma brincadeira com as partes do corpo. 
assopre uma bolha nas pernas, depois na barriga, nos braços, e vá identificando cada parte. (Exemplo: 
“Olha só uma bolha no seu pé, agora tem uma na mão!". Quanto maior a bolha, melhor para a criança). 
 
 Benefícios de brincar de fazer bolhas de sabão: 

 
**Esta experiência por meio de uma brincadeira tem a finalidade de estimular a coordenação motora, 
percepção visual e apresentar as partes do corpo para a criança.  
 
 
OBSERVAÇÃO: A família que quiser, pode postar no nosso grupo do watts fotos ou fazer vídeos 
da criança realizando a experiência para acompanharmos um pouquinho nossas amadas crianças 
nesta quarentena. 
 
 

MUITOS BEIJINHOS VIRTUAIS DA PROF. GRACI!!! 
 UMA ÓTIMA DIVERÇÃO A TODOS!!! 


