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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 25/08/2020 

Título da Atividade: A lenda do Saci-Pererê. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

  Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras 

(EI01EO04); 

 Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02); 

 Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06);  

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos (EI02EF06); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Resumo: 

O folclore brasileiro é repleto de personagens curiosos e que fazem parte da cultura de 

diversas regiões do país. O Saci, também conhecido como Saci-pererê, com certeza está entre 

os mais famosos. A lenda do Saci surgiu na região Sul e foi influenciada por elementos das 

culturas africana e indígena. A figura ficou conhecida nacionalmente por influência da obra 

de Monteiro Lobato, pai da literatura infantil do Brasil.  

Nesta atividade os pais ou responsável pela criança irá realizar a leitura da lenda do saci 

utilizando um fantoche confeccionado na aula anterior. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular para o adulto realizar a leitura. Não exponha a criança de frente à tela do celular. O 
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aparelho é para ficar somente em manuseio do responsável pelo pequeno.  

 

Espaços: 

Preparar um local espaçoso com pouco ruído e tranquilo. Sugiro que seja em um espaço 

externo ao ar livre: em baixo de uma árvore, perto de um jardim ou horta. Ou qualquer lugar 

que a família e a criança se sintam a vontade. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 minutos. 

 

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? O modo como 

a criança interage com a história. Ela é capaz de perguntar e responder sobre a história 

ouvida? Que ações a criança realiza para interagir com o fantoche e adultos presentes? 

Demonstra interesse ao ouvir a história? Comunica-se por fala, gestos ou outras formas de 

expressão? Consegue recontar e criar a história? 

 

O que fazer durante? 

1.  Coloque o fantoche na mão e leia a história para a criança modificando a entonação de 

voz na forma de falar e realizando movimentos com o fantoche. 

2. Após a leitura, entregue o fantoche para a criança e peça para ela recontar a história de 

seu jeito. 

3. Segue a história abaixo: 
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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/    

  

 

 

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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