
PDF Completo  no  site: 
www.caleido.com.br

1001 Bo lhas  de  

Sabão

Brinquedos de enfeitar o ar!  



A Caleidoscópio, fundada em 2002, tem como objetivo p ro m o v e r v i v ê n c i a s
l ú d i c a s p a ra t o d a s a s i d a d e s , destacando o jogo/brincadeira como atividade de
integração, criatividade e tomada de decisão.

Querida alma escolhe prosperidade e vida longa à Caleidoscópio



Gratidão aos milhares de participantes em oficinas de criação da Caleidoscópio ao longo de 15 anos.  De certa forma estão todos 
aqui representados, pois  os exemplos de criações de uma turma sempre inspiravam outros a continuarem a criação.

O meu agradecimento por todo o aprendizado, todo o entusiasmo dos participantes e disposição para entrar no jogo e na 
brincadeira de criação. 

A ideia de reunir os conteúdos  destas oficinas é inspirar a criação, invenção e reinvenção entre adultos e crianças, usando o 
principal recurso que é a imaginação aliada ao conhecimento.

Tanto fui aprendendo, relembrando formas ancestrais de brincar e também reinventar que me dei conta que esta criança que 
ainda habita em mim tem vontade de chamar mais pessoas para a brincadeira!  

Penso que a generosidade com que a criança vê o mundo pleno de possibilidades  deve ser recordada na vida adulta. Por isso o 
convite incessante para os adultos brincarem.

O estado de prontidão para a vida é condição da brincadeira.  Para brincar a criança extrapola qualquer adversidade. Para ela o 
brinquedo nunca falta, porque ela o inventa na hora que precisa e   sabe empreender o tempo a seu favor. Quer olhar mais 
generoso para com a vida? 

Estes slides, e outros que virão na seqüência, fazem parte da celebração de 15 anos da Caleidoscópio. Usufrua e compartilhe da 
nossa história. Crie suas próprias brincadeiras!

Adriana Kllisys

Outubro/2017



1 0 0 1  B o l h a s  d e  s a b ã o

No sexto módulo 15 anos Caleidoscópio Brincadeira e  Arte  
compartilhamos muitos modos de trazer leveza para as brincadeiras .

Vamos  inspirar experiências de criar formas efêmeras e flutuantes para nosso 
imaginário.



Neste exato momento, ao seu redor, deve haver muitos instrumentos 
para fazer bolhas de sabão !

Vamos brincar de encontrá-los?
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O corpo como brinquedo!



Brincar de encontrar brinquedos em objetos não convencionais é brincar, 
acima de tudo, com a própria imaginação.



Brincar com a própria natureza brincante!



Brincar : patrimônio da humanidade

França – 1730
Chardin Espanha – 2010

Oficina Caleidoscópio Crear Toledo

Brasil 2012
Museu Catavento SP



Brincar: Legado e construção cultural



Experimentações com bolhas de sabão

Fazendo bolhas dentro de bolhas



Experimentações com bolhas de sabão

Mãos ensaboadas para atravessar bolhas de sabão sem estourá-las.



Experimentações com bolhas de sabão

Ping pong com luva de lã para não estourar bolhas de sabão







Cabide flexível que se transforma em 
assoprador de bolhas



Garrafa pet com pano de chita = cascata de bolhas



Raquete feita com 
cabide e saco de 
cebola: um ótimo 
fazedor de bolhas



Para fazer bolhas mais resistentes é possível acrescentar um pouco mais de 
glicerina à mistura de sabão e água.



Receita para fazer 1001 bolhas de sabão:

1 medida de detergente com glicerina
A mesma  medida de água
Objetos vazados: batedores de bolo, escumadeira, saquinhos 
rendados de frutas ou legumes, clips , bobes de cabelo, ralo, pedaço 
de cano de PVC, conduite,  garrafa PET com fundo cortado, etc.

Use também apenas 
uma ou as duas mãos: 

uma os dedos para 
formar um círculo 

vazado, e molhe-os  
na mistura com o 
detergente para  

assoprar bolhas a 
vontade!



Kits de bolhas de sabão: 
pesquisa infinda!



Pesquisando livros para aprimorar a 
brincadeira

A partir das dicas do livro Brinca Ciência  é 
possível observar a dança das cores arco íris 

da bolha de sabão. Experimente! 

Brinca Ciência - Adriana Klisys, Aníbal Fonseca, Bele Soncini e 

Anne Scarinci – Estação Ciência/ Sabina Escola Parque do 
Conhecimento/ Prefeitura de Santo André



Brinca Ciência - Adriana Klisys, Aníbal Fonseca, 
Bele Soncini e Anne Scarinci – Estação Ciência/ 
Sabina Escola Parque do 
Conhecimento/ Prefeitura de Santo André



Instrumento para ver a elasticidade da bolha de sabão

Movimentando o canudo pelo fio a bolha estica e 
encolhe. 



Construindo com Pet - Como Ensinar Truques Novos com Garrafas 
Velhas Mateus,Alfredo Luis / Moreira,Marcos Giovanni



Duas varetas, dois fios de barbante + detergente com glicerina e água



Brincadeira boa é brincadeira para qualquer idade





Bolhas gigantes: estética lúdica



Brincar com bolhas de sabão: maravilhoso estado à toa no qual apreciamos o incrível 
espetáculo que une experiência estética e científica!  



Formar frágeis transparências arco-íris arredondadas e regê-las no ar com 
sopro,  com o abano das mãos ou caçá-las com argola mergulhada em 
muito detergente, faz parte do maravilhoso estado à toa  de viver o 
presente, somente o presente de corpo e alma!



Inventando sopradores de bolha de sabão com arame-lacre de saco de pão
(encontrados em lojas de embalagens)







Já brincou de bolha de sabão hoje?





Ações

• Criação de jogos  e programação de lazer,

• Palestras, cursos  e oficinas de jogos e criação de ambientes para brincar, 

• Terças Lúdicas ( vivências lúdicas para adultos)

•Chá das 5 com filosofia lúdica (chá, delícias culinárias e apetitosas reflexões para 

despertar os sentidos de viver plenamente o presente)

•Walkscape Curitiba : Caminhadas & Reflexões lúdicas

• Assessoria para diferentes mídias que envolvam

caráter lúdico e cultural (cd-roms , sites,

programas televisivos, web histórias, gibis),

•Curadoria para exposição de brinquedos e 

montagem de acervo lúdico em brinquedotecas, 

jogotecas e espaços do brincar.
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Secretarias Municipais de Educação e Cultura: 

São  Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Distrito Federal, Recife,  Acre, Sergipe,Rondônia, Pará, Amazonas 

No exterior:
Simetrías Fundación Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  – Toledo/ España

FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación – Colombia
Universidad Nacional de Bogota - Colombia
Universidad de Calli –Colombia, IBM  - Peru

Alguns cl ientes



Diretora

Adriana Klisys é psicóloga, pela PUC-SP, assessora para criação de jogos e 

ambientes lúdicos;  autora dos livros: Quer Jogar? Edições SESC SP; Ciência, 

Arte e Jogo – Ed. Peirópolis ;  Brincar e Ler para viver – Instituto Hedging-Griffo, 

dentre outros. .



• CCaC

Caleidoscópio na mídia

Revista Folha de S. Paulo













Principais publicações





11 3726-8592
11 9659-6382  

Conta to
Adriana Klisys

Diretora da Caleidoscópio

www.caleido.com.br
caleido@caleido.com.br

55 41 3344 9519
55 41 98508 0810 (whatsapp)

R. Pedro Mossoline Gasparin, 350
Santa Felicidade

Curitiba/PR

http://www.caleido.com.br/
mailto:caleido@caleido.com.br


Elencamos a seguir as instituições que confiaram no trabalho da Caleidoscópio e
agradecemos a construção conjunta de uma vida mais lúdica:

Instituto Avisa Lá, Instituto Hedging-Griffo, Ação Comunitária, Fundação Gol de Letra,
Instituto Sou da Paz, Instituto Camargo Corrêa, SESC Departamento Nacional, SESC Regional
( Mato Grosso, Tocantins, Macapá , Pernambuco, Goiás, Porto Alegre, Ijuí, Santo Ângelo,
Caxias do Sul, Foz do Iguaçu, Paraná), SESC São Paulo, Edições SESC SP, Editora Peirópolis,
Editora Abril, Editora Moderna, Editora Panda Books, Moving Imagem e Editora, Folha de S.
Paulo, Jornal O Estado de S. Paulo, Guten News, Pátio Revista Pedagógica, Revista Carta na
Escola, Carta Fundamental, CEDAC (Centro de Documentação para a Ação Comunitária),
PUC (Pontifícia Universidade Católica- Faculdade de Psicologia/SP), FAFE-USP ( Fundação
de Apoio à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo), Creche Central da USP,
PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Sesi (Serviço Social da
Indústria- SP / Divisão de Educação Básica), Fundação Vanzolini, Escola Candanga: Fundação
Educacional do Distrito Federal/Seção de Educação Infantil, OGPTB (Organização Geral dos
Professores Ticunas Bilíngues - Amazonas), Universidade Federal de Ouro preto, UNIFESP
(Universidade Federal de São Paulo) , Programa Crer para Ver/ Abrinq, Centro de Educação
Infantil do CTA-SJC (Centro de Tecnologia Aéro Espacial),



Prisma-Centro de Estudos do Colégio Santa Maria, Rede Marista, Centro de Defesa 
à Infância (CEDIN), Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC) , Centro de 
Estudos do Colégio Vera Cruz (CEVEC), Escola Vera Cruz, Centro de Estudos da 
Escola Projeto Vida, Centro de Pesquisa Atelier Carambola, Centro de Estudos da 
Escola da Vila,  Atelier Arte Expressão Escola Viva, Berçário e Pré escola Criarte, 
Casa do Brincar,  Espaço Cadê Bebê, Espaço Bebê Hebraica, Malubambu Casa de 
Brincadeiras, Escola Experimental de Salvador, Grupo Batuqueiros,  Colégio Ítaca, 
Rede Salesiana de Escolas,  Nossa Escola (SJC),  AME (Associação da Mulheres pela 
Educação - Osasco), AMUNO (Associação das Mulheres Unidas de Novo Osasco),  
Associação Quintal Mágico, Colégio SEEP Jundiaí, Colégio Santo Américo, Obra 
Social do Mosteiro São Geraldo, Centro de Promoção Social Cônego Luiz Biasi, 
Escola Comunidade Interativa – Mogi Guaçu,  Cirandar,  Pró Saúde CEI Lageado, 
Estrela Nova Movimento Comunitário, Centro de Promoção Humana Igualdade, 
Creche Casa da Criança,  CEI Persio Guimarães Azevedo, Colégio Rainha da Paz, 
Colégio , Escola Pueri Múndi, Instituto Rubens Meneghetti,



Brinquedoteca do GRAAC Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, CAMPO -
Centro de Assessoria ao Movimento Popular, Clube do Menor/MG, Núcleo de Interação
Educativa-Jaú, Amencar (Associação de Amparo ao Menor -Bauru), Associação Comunitária
Monte Azul, Instituto Criança Cidadã, PUPA, Instituto Alana, Akatu, Intercement, IBM, Museu
da Pessoa, Livraria Bisbilhoteca, Livraria Ubaldo, Navegamundo, Promofilm do Brasil, Zenza
Mídia Digital, Natura, Enthusiasmo Cultural, Sabina Parque Lúdico do Conhecimento, Fórum
Cultura Idoso Curitiba, Fundação de Ação Social – Curitiba (FAS) , SINPRO SP, Secretaria
Municipal de Educação de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo
Horizonte, Uberlândia, Sergipe, Recife, Acre, Pará, Rondônia, Hortolândia, Cajamar, Caieiras,
Franco da Rocha, São José dos Campos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá,
Jundiaí, Jacareí, Votorantin, Moji Mirim, São Sebastião, Itanhaem e Santos, Porto Iracema
das Artes/ Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. No exterior: Simetrías Fundación
Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Instituto de la Juventude de CLM, Ayuntamiento, Obra Social la Caixa – Toledo/ España,
Universidad Nacional de Bogota, FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y
Recreación – Colombia, Universidad de Calli -Colombia.


