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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma:Maternal II B Data:17/08/2020 

Título da Atividade 01:Lenda 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. (EI02EF02); 

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de história e outros textos, diferenciando 

escrita de ilustrações, e acompanhado, com orientação do adulto – leitor, a direção da 

leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). (EI02EF03); 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. 

(EI03EO03); 

 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. 

Sendo assim vamos conhecer a lenda do saci-Perere e confeccionar com rolo de papel 

higiênico. 

 

 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Preparação: 

Materiais: 

Um rolo de papel higiênico (vazio); 

Tesoura e cola; 

Tinta guache preta, branco e vermelho; 

 

Espaços: 

Sala, cozinha e varanda a onde a criança com ajuda do menbro da familia consegue fazer o 

brinquedo. Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 
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possibilidades de movimentos amplos e expressivos. 

 

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: 

Qual a ação e reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

autonomia na confecção do brinquedo? Como a criança utiliza os materiais: demonstra 

preferência? Utiliza reproduzindo a função do material ou projeta outras funções? 

 

O que fazer durante? 

1. Leia a lenda para criança do Saci-Pererê. 

2.  Após a leitura questione a criança sobre a lenda narrada e incentive-a recontar e recriar 

a história. 

3.  Organize o espaço e disponibilize os materiais necessários para criança e ajude-a 

confeccionar o Saci-Pererê. 

Observação: Não exponha a criança de frente à tela do celular. O celular é para ficar 

somente em manuseio do adulto para realizar a leitura para a criança. 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas 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 

 

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

