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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      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: 

Para finalizarmos o tema “Folclore”, convido a todos vocês para realizarem uma 

divertida brincadeira, com um novo personagem para lá de travesso: o Saci Pererê!  

O Saci Pererê é um garotinho negro, que possui apenas uma perna e usa um gorro 

vermelho. Além disso, tem o hábito de esconder muitos objetos das pessoas de sua 

comunidade.  

Então, que tal encontrarmos os objetos que ele escondeu? 

 

Materiais: 

- Vídeo disponível no WhatsApp; 

- Objetos e brinquedos diversos. 

 

Sugestões para as famílias: 
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Inicialmente convide a criança para conhecer a história do Saci-Pererê através de um 

pequeno vídeo disponível no WhatsApp. Ao terminar, fale com a criança sobre o 

personagem principal da história, destacando as suas travessuras. 

Em seguida, o adulto deverá separar previamente alguns objetos ou brinquedos e 

escondê-los pela casa de forma que fique de fácil acesso para a criança. Após isso, 

convide-a para procurar os objetos, lembrando que eles foram escondidos pelo Saci 

Pererê. 

No decorrer da brincadeira, dê pistas de uma forma lúdica e simplificada para que os 

nossos pequenos possam encontrar os objetos. 

 

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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