
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

EMEB PROFESSORA ELZA FREIRE 
 Rua Emílio Ribas, 30 – Parque Real – Diadema / SP – CEP: 09990-230 

 Fone/Fax: (11) 4051-2296 
 E-mail: emelzafreire.diadema@gmail.com 

 

19ª. SEMANA DE ATIVIDADES 

 

PREZADOS PAIS 
     NÃO SE ESTRESSEM TANTO SOBRE OS TRABALHOS 
ESCOLARES DE SEUS FILHOS...QUANDO AS AULAS 
VOLTAREM, COLOCAREMOS SEUS FILHOS DE VOLTA NO 

CAMINHO, . 
     SOMOS PROFESSORES E ESTE É NOSSO SUPERPODER. 
     O QUE NÃO CONSEGUIMOS MESMO É CONSERTAR TRAUMAS 
SOCIAIS E EMOCIONAIS, QUE ATRAPALHAM O APRENDIZADO. 
PORTANTO, AGORA, É PRECISO QUE COMPARTILHEM SUA CALMA , 

SUA FORÇA , SUA ALEGRIA , SEU AMOR PELOS 
SEUS FILHOS. 
     NÃO HÁ CRIANÇAS AVANÇADAS. NÃO HÁ CRIANÇAS ATRASADAS. 
     SEUS FILHOS ESTÃO EXATAMENTE ONDE PRECISAM ESTAR. EM 
CASA E SENDO PROTEGIDOS E CUIDADOS PELAS PESSOAS MAIS 
IMPORTANTES DA VIDA DELES! 
     DEIXEM QUE A APRENDIZAGEM A GENTE CUIDA DEPOIS! 
     PROCUREM AGORA CRIAR MEMÓRIAS INESQUECÍVEIS DE AFETO E 
DE CARINHO... AH! E DE PROTEÇÃO TAMBÉM! 
     TUDO FICARÁ BEM E NO TEMPO CERTO... 
     COM AMOR, TODOS OS PROFESSORES DO PLANETA 
TERRA.  

(AUTOR DECONHECIDO) 

 

ABRAÇOS CARINHOSOS DA EQUIPE ELZA 
FREIRE 

DIRETORA SANDRA, VICE PAULA, COORDENADORA RENATA 
E PROFESSORAS DA EMEB PROFESSORA ELZA FREIRE 

 
FASE iI: JULIANA, FABIANA, ROSANE, SANDRA FELISBERTO, 

VIVIANI 
  



EMEB Professora ELZA FREIRE 

 FASE: I 
 EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: BOLHAS 

        

 Conhecer e apreciar poemas e aguçar a curiosidade, 

 

Poemas são importantes de serem trabalhados com crianças pequenas para trazer gosto pela 
arte e linguagem e para brincar com palavras. Esse que vamos conhecer fala sobre bolhas. 

 
ATIVIDADE(S): 

1. Leia o poema para a criança. 
 

            BOLHAS   (Cecília Meireles) 

 

OLHA A BOLHA D’ÁGUA 

NO GALHO! 

OLHA O ORVALHO! 

 

OLHA A BOLHA DE VINHO 

NA ROLHA!                                                                                 

OLHA A BOLHA! 

 

OLHA A BOLHA NA MÃO                                     

QUE TRABALHA! 

 

OLHA A BOLHA DE SABÃO 

NA PONTA DA PALHA: 

BRILHA, ESPELHA 

E SE ESPALHA 

OLHA A BOLHA! 

 

OLHA A BOLHA 

QUE MOLHA 

A MÃO DO MENINO! 

 

A BOLHA DA CHUVA DA CALHA. 

 

 

2. Vamos conversar um pouco sobre o poema. Pergunte á sua criança e fique atento ás 
respostas. 

 Sobre o que o poema está falando? 

 A bolha molha a mão de quem? 



 Agora faça um desenho á sua maneira do poema e guarde para mostrar para a sua 
professora. 

 
3. Agora vamos brincar de imaginar?. 

 

 A criança deverá fechar os olhos e imaginar uma bolha de sabão em suas mãos: 
¨Se apertar, ela estoura¨: ¨se abrir, ela voa¨. 

 Sopre a sua bolha, ela está crescendo bem devagarinho. Vá andando com ela, não 
a deixe escapulir. De repente, PLOFT! A bolha estourou. 

 

 Agora que tal brincarmos de bolhas de sabão? Você vai precisar de: 

 Água 

 Copo ou bacia 

 Detergente (só um pouquinho) 

 Pedacinho de arame para fazer o sopra bolhas, se não tiver pode usar canudos de 
plástico, ou uma garrafa pet pequena. 

 Pegue o copo ou bacia, coloque um pouco de água e detergente, pegue o 
pedacinho de arame, pode ser canudo ou ainda pode ser a garrafa pet pequena, se 
você escolher a garra deve cortar o fundo da garrafa e ai comece a brincadeira. 

                                

 
 
                                               
 
Disponível em 
https://pequenada.com/artigos/como-fazer-bolinhas-sabao-com-criancas. https://vilamulher.com.br/bem-
estar/comportamento/bolhas-de-sabao-11-1-69-791.html.  
http://www.reab.me/diversas-formas-de-fazer-bolinhas-e-boloes-de-sabao/.  
Acesso em 05 Ago 2020. 
  

https://pequenada.com/artigos/como-fazer-bolinhas-sabao-com-criancas
https://vilamulher.com.br/bem-estar/comportamento/bolhas-de-sabao-11-1-69-791.html
https://vilamulher.com.br/bem-estar/comportamento/bolhas-de-sabao-11-1-69-791.html
http://www.reab.me/diversas-formas-de-fazer-bolinhas-e-boloes-de-sabao/


EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE:  Erupção Colorida 

        

    Observar as mudanças de alguns materiais após fazermos um experimento. 
 

As crianças são por natureza curiosas, e poder apresentar à elas experiências simples de 
transformação de materiais, desperta ainda mais a curiosidade, a imaginação, seu sentido 
investigativo. Que tal convidá-la para fazer uma espuma colorida que “explode” como um 
vulcão em erupção? 

 
ATIVIDADE(S): 

4. Em primeiro lugar separe os materiais que serão usados para esta experiência. São 
eles:  

 Copos de vidro ou potes, copos  de plástico transparente; 

 Bicabornato de sódio; 

 Vinagre branco; 

 Detergente; 

 Corantes alimentício (OU PÓ DE GELATINA COLORIDA); 

 Colheres. 
 

5. Escolha um local onde possam realizar a experiência sem problemas de sujar o chão, 
de preferência numa área externa, mas se não for possível tudo bem. Você pode se 
quiser colocar os copos dentro de uma forma ou bandeja, pois a espuma colorida irá 
subir no copo e cair se espalhando no chão. Se achar necessário forre o chão com 
uma toalha, lençol, por exemplo. 

 
6. Coloque os copos lado a lado, e encha-os até a metade com vinagre branco. O adulto 

pode fazer em um copo e deixar a criança colocar nos outros sob sua supervisão ou 
ajuda se necessário. 

 

7. Em seguida dê a ele o corante colorido e o deixe pingar algumas gotas dentro do copo 
que já está com vinagre. Pingue e mexa com a colher. Você verá que ficou colorido o 
líquido. Caso tenha mais de uma cor de corante, coloque uma cor em cada copo, que 
a experiência ficará mais colorida e bonita. E se quiser pode misturar as cores também 
em um copo. 

 

8. Após colocar o corante, é hora de colocar um pouco de detergente em cada copo. Não 
tem uma quantidade certa, não pode ser muito nem tão pouco. 

 

9. Agora é a hora mais esperada, acrescente no copo uma colher (sopa) de bicabornato 
de sódio. O adulto pode fazer a medida e deixar a criança acrescentar o bicabornato. 

 

10. Vocês irão ver a espuma colorida subir e se esparramar pelo copo, caindo 
provavelmente pelo chão, ou na forma. NÃO É PERIGOSO, SÓ VAI DERRAMAR. 

 

11. Após observar mexa com a colher dentro do copo, isso fará aumentar a espuma. 



 

12. Caso tenham oportunidade assistam o vídeo “Brincadeira de Ciências - Erupção 

Colorida “ no link  https://www.youtube.com/watch?v=b40mZMirlKI 
 

13.  Abaixo temos uma imagem ilustrando a brincadeira: 
 

 

 
 

 

 

 
Disponível em: 

https://www.tempojunto.com/2016/03/14/surpreenda-as-criancas-com-uma-brincadeira-de-ciencias/ 

              https://www.youtube.com/watch?v=b40mZMirlKI acesso em 04 agosto 2020 

 

 

Boa experiência! Boa aprendizagem! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b40mZMirlKI
https://www.tempojunto.com/2016/03/14/surpreenda-as-criancas-com-uma-brincadeira-de-ciencias/
https://www.youtube.com/watch?v=b40mZMirlKI


 

EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA EM CASA II: FLOR QUE ABRE NA ÁGUA 

        

 Perceber mudanças em diferentes materiais e os resultados das ações sobre eles 
em experimentos científicos. 

 

 Proporcionar o contato com experiências científicas na Educação Infantil é algo 
extremamente importante para as crianças pois amplia seus conhecimentos, desperta 
a curiosidade e as torna cada vez mais observadoras e investigativas. 

 
ATIVIDADE(S): 

1. O desafio é fazer junto com a criança as experiências propostas e ir a todo momento 
questionando sobre o que elas acham que vai acontecer. 
 
FLOR QUE ABRE NA ÁGUA - Você vai precisar de: 

 Folha sulfite 

 Caneta 

 Tesoura 

 Canetinhas coloridas ou lápis de cor 

 Água 

 Prato 

Como fazer a experiência: 

Pegue uma única folha de sulfite, dobre-a ao meio e depois dobre-a mais duas vezes até ela 
ficar pouco maior que o tamanho de um cartão. Em seguida, desenhe uma flor com pétalas em 
um dos lados do papel. 

 

Como a folha foi dobrada várias vezes, com este único molde você vai conseguir recortar várias 
flores de uma só vez. Feito isso, peça à criança que pinte cada uma das flores com canetinha 
ou lápis de cor da maneira que quiser. 



 

Agora, dobre cada uma das pétalas em direção ao miolo da flor para que ela fique bem 
fechada. Diga à criança que a experiência para OBSERVAR A MÁGICA QUE VAI 
ACONTECER. Não precisa contar que as pétalas irão abrir.  

Pergunte a ela o que acha que vai acontecer. Ouça atentamente a criança! 
Por fim, coloque um pouco de água em um prato e ponha as flores sobre a água sem deixar 
elas mergulharem. Assim que você fizer isto, as pétalas vão abrir sozinhas. 

 
Resultado 
Quando a água entra em contato com as fibras do papel, ocorre um fenômeno chamado: 
capilaridade, ou seja, ao molhar o papel ele incha, o que leva as pétalas a se abrirem. Mas para 
a criança, a imaginação, o encantamento também são importantes. Depois você pode explicar 
o que houve, de verdade, usando suas palavras. 
 
BOA APRENDIZAGEM! BOA DIVERSÃO!! 
 
Disponível em 
https://www.google.com/search?q=experiencia+flor+que+abre+na+%C3%A1gua&tbm= Acesso em 29 Jul 2020 
https://www.soescola.com/2016/10/experiencias-de-ciencias-para-criancas.html Acesso em 29 Jul 2020 
https://press.com/2016/03/25/flor-que-abre-na-agnonumero14.wordua/ Acesso em 29 Jul 2020 

 
 
 

  

https://www.google.com/search?q=experiencia+flor+que+abre+na+%C3%A1gua&tbm=
https://www.soescola.com/2016/10/experiencias-de-ciencias-para-criancas.html
https://press.com/2016/03/25/flor-que-abre-na-agnonumero14.wordua/


 

 

Estamos vivendo um momento muito 
diferente do que era a nossa rotina, 
nossa vida mudou, nossos filhos estão 
em casa o tempo todo. 
O que você tem feito nestes 
momentos que você está junto com 
seus filhos? Vocês gostam de cantar, 
dançar, conversar, brincar? 
 

 
 
 

O ser humano vive em grupos e essa 
convivência com o outro gera trocas 
de informações, ideias, afetos, regras 
de boa convivência. 
Para as crianças os vínculos 
desenvolvidos com seus familiares são 
fundamentais para seu 
desenvolvimento integral. 
 

Vamos conversar sobre  

brincar e cantar? 
Você sabia que a brincadeira e a 
música são muito importantes para o 
desenvolvimento da criança? 
Você lembra quais eram as 

brincadeiras que você gostava quando 

era criança? Que tal ensinar estas 

brincadeiras para seu filho? 

  

 
 

E quais músicas você gostava de cantar 
quando era criança? Você já cantou estas 
músicas com seu filho? 
Temos uma sugestão. Você conhece a 
música “Caranguejo”? 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta música somos convidados a fazer 
som com o nosso corpo.  
Além do som que nossa voz produz, nosso 
corpo é capaz de produzir muitos outros 
sons: batida de palmas, estalo dos dedos, 
vibração dos lábios, estalo dos lábios, estalo 
de língua, assobio. E com estes sons 
podemos acompanhar as músicas e brincar.  
Andréa Bassanello 
Célia Ferrari 
Susana Francischetti Garcia 
Equipe de Formação e Apoio Pedagógico 

Dicas de Comunicação para Crianças 
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Caranguejo não é peixe 

Caranguejo peixe é 

Caranguejo só é peixe 

Na enchente da maré 

Palma, palma, palma 

Pé, pé, pé 

Roda, roda, roda 

Caranguejo peixe é. 
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freepik.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


