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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 20/08/2020 

Título da Atividade: Saci Pererê. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04); 

• Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

 

Resumo: 

O Saci Pererê faz parte do folclore brasileiro, segundo a lenda, ele é um ser baixinho, negro e 

possui apenas uma perna, por isso se locomove pulando rapidamente pela floresta. Outra 

característica marcante é o seu capuz vermelho. O Saci é muito brincalhão, agitado e travesso. 

Por isso ele está sempre realizando travessuras por onde passa.  

A lenda diz que ao capturar o saci deve-se prendê-lo dentro de uma garrafa e essa será nossa 

missão! Confeccionaremos um Saci, o colocaremos dentro de uma garrafa em seguida 

deixaremos a criança explorar este novo brinquedo.  

 

Preparação: 

Materiais: 

• 2 folhas sulfites; 

• Lapis de cor ou giz de cera, nas cores pretra e vermelha; 

• Tesousa sem ponta; 

• Garrafa pet pequena (caso so tenha da grande não tem prolema). 

 

Espaços: 

Está atividade poderá ser realizada no local que a família tenha preferência desde que não 

apresente riscos para o bebê.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será reação da criança quando ela ver o Saci dentro da garrafa? Será que seu 

bebê irá tentar retirá-lo de dentro da garrafa?   

 

O que fazer durante? 

Inicialmente disponibilize para a criança uma folha de papel sulfite com a cor vermelha e depois a 

outra folha com a cor  preta. Quando os papéis ja estiverem coloridos, recorte-os no formato do 

corpo do Saci, para posteriormente ele ser colocado dentro da garrafa.  

Com o material pronto, entregue para o bebê favorendo a exploração, para está aividade se tornar 

ainda mais atrativa, coloque a música do “Pererê” e utilize a brincadeira do “cuti”, escondendo o 

Pererê, e quando ele for aparecer novamente diga: -Achou! 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

Música “Pererê”: https://www.youtube.com/watch?v=QvVaFEWRaes&list=PLL_lxaXp13V79UP-

GRE3vZ0HXOLT-QlVJ    

 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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