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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 20/08/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 08: As travessuras do Saci Pererê! 

 

Objetivos específicos: 

• Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

(EI01EO01) 

• Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações 

das quais participa. (EI01EO02) 

• Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do 

adulto-leitor. (EI01EF04) 

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

fazendo descobertas. (EI01ET03) 

 

Proposta pedagógica: 

“Um saber que se valoriza ao longo de tempo e se perpetua no imaginário e dia a dia de 

uma comunidade: esse é o folclore.  

Trabalhar essa temática na Educação Infantil é abrir a oportunidade para que as crianças 

despertem a curiosidade e o interesse pela sua cultura.” 

Desta forma, para finalizarmos o nosso subtema dessa semana, que é o folclore 

brasileiro, convido a todos vocês para a realização de uma divertida brincadeira, com 

um personagem do nosso folclore para lá de travesso. 

Hoje, em especial, o protagonista da nossa proposta pedagógica, será ele: o Saci Pererê!  

O Saci Pererê faz várias travessuras e dentre elas, ele tem o hábito de esconder muitos 

objetos. Que tal procurarmos estes objetos? 

 

Materiais: 

- Objetos e brinquedos diversos; 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente, o adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica deverá ter 

uma breve conversa com a criança, apresentando a lenda do Saci Pererê. Explique de 

uma forma totalmente lúdica as travessuras do Saci, incluindo o hábito de esconder os 

objetos, que será essa a nossa brincadeira de hoje. 

Logo após a explicação, o adulto deverá separar previamente alguns objetos e 

brinquedos, mostre-os para a criança e vá esconder (esconda em um local que seja de 

fácil visualização). 

Em seguida, convide a criança para brincar e peça para ela procurar os objetos que estão 

escondidos pelo Saci Pererê (que no caso será o adulto). 

No decorrer da brincadeira, dê pistas para que os nossos pequenos possam encontrar os 

objetos e brinquedos de uma forma simplificada. 

Divirtam-se. 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 
 

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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