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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 20/08/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Esconde-esconde do Saci.  

 

Objetivos específicos: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas (EI02CG02); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

O folclore constitui-se dos elementos que fazem parte da cultura popular e tem como 

símbolos as festas, danças, ritmos, jogos, lendas e crendices tradicionais. Vamos 

aprender sobre alguns personagens do folclore?  

No dia de hoje, iremos conhecer melhor sobre o personagem Saci. 

O Saci-pererê, é um menino negro e travesso, carrega uma carapuça vermelha que lhe 

concede poderes mágicos, e uma das importantes características desse personagem é 

que ele possui apenas uma perna. 

É um personagem muito travesso que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e 

com as pessoas. 

Suas principais travessuras são trançar os cabelos dos animais durante a noite, fazer 

sumir objetos (como os dedais das costureiras), e ainda, assobiar de maneira muito 

estridente para assustar os viajantes. 
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Sendo assim, a nossa proposta de hoje será através de uma travessura do Saci, para isso, 

o adulto mediador, deverá esconder objetos e permitir que a criança possa encontrá-los. 

 

Materiais: 

- Objetos diversos. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente, explique para a criança como irá funcionar a brincadeira. Esconda objetos 

em locais seguros e que a criança encontre com maior facilidade. 

Após a vez da criança encontrar os objetos, deixe que ela também tenha vez dela em 

esconder e o adulto encontrar. 

Divirtam-se! 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

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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