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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 24/08/2020 

Título da Atividade: Fantoche do Saci-Pererê. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

  Utilizar materiais variados com possibilidades manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais (EI02TS02); 

 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

 Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02); 

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

opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

O folclore é comemorado no dia 22 de agosto. É uma tradição cultural de um povo, onde 

costumes, lendas, crenças e festas populares são transmitidos de geração em geração. O 

Folclore brasileiro é muito rico e possui diferentes manifestações: lendas, cantigas, parlendas, 

advinhas, brinquedos e brincadeiras, provérbios e ditos populares, artesanato, frases de para-

choque de caminhão, trava-línguas, comidas e remédios caseiros, crendices e superstições, 

literatura, poesias e outros, que precisam ser conhecidos. 

Nesta atividade, vamos confeccionar com caixinha de leite vazia e limpa um fantoche do 

Saci-Pererê. Durante a confecção ouçam a música do personagem para que desperte ainda 

mais interesse na criança pela atividade. 

 

Preparação: 
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Materiais: 

Caixa de som ou qualquer outro aparelho eletrônico para reproduzir a música, caixa de leite 

vazia, limpa e seca, sem o fundo, folha sulfite, cola, canetinha, tampinha de garrafa plástica, 

palito de fósforo, tinta guache preta e vermelha. A família poderá substituir os materiais 

como, por exemplo: folha sulfite pela folha de caderno, a cola por fita crepe o palito de 

fósforo por graveto de árvore e as tintas por giz de cera. 

 

Espaços: 

Preparar um local espaçoso para confecção do fantoche podendo ser na garagem, varanda ou 

quintal. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

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: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

autonomia na confecção do fantoche? Com que forma manuseia os materiais? Demonstra 

interesse em participar da atividade?  

 

O que fazer durante? 

1. Coloque a música para reproduzir e entregue duas folhas de papeis para a criança pintar 

com tinta guache preta e vermelha. Não é necessário pintar os dois lados da folha, incentive 

o pequeno pintar apenas um lado. 
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2. Recorte o fundo da caixa de leite e forre com o papel preto, deixando embaixo uma beirada, 

ou seja, não corte rente a caixa, isso facilita o manuseio do fantoche. 

3. Para o gorro é preciso medir com uma folha de tamanho A4 o papel vermelho. Passe cola 

na parte de baixo da folha vermelha que você recortou e cole em volta da parte de cima da 

caixa (a parte fechada). Agora é só dobrar o gorro do saci para trás formando o bico do gorro 

sempre para trás e passando cola para prender. 

4. Recorte dois pedaços pequenos de folha branca em formato de olho e desenhe com 

canetinha preta o contorno da boca.  

5. Para fazer o cachimbo, enrole o palito de fósforo num pedacinho de papel preto, deixando 

uma pontinha. Cole a tampinha plástica preta sobre o palito coberto introduza na boca do saci.  
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Link importante: 

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

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

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

 

Música para ouvirem durante a atividade: https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA

