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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 17/08/2020  

 

Título da Atividade: O Saci Pererê, de uma perna só! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

 

Resumo 

A partir de hoje, o tema a ser desenvolvido com nossas crianças é o Folclore Brasileiro, 

o qual se celebra no próximo dia 22 de agosto. 

“Um saber que se valoriza ao longo de tempo e se perpetua no imaginário e dia a dia de 

uma comunidade: esse é o folclore.  

Trabalhar essa temática na Educação Infantil é abrir a oportunidade para que as crianças 

despertem a curiosidade e o interesse pela sua cultura.” 

Hoje, em especial, será abordado um personagem bem conhecido por todos: o Saci 

Pererê! 
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Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Tinta guache. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

Explora as diversas formas de deslocamento do corpo no espaço, como pular, saltar, 

dançar, ao som da lenda do Saci Pererê. Utiliza-se de objetos disponíveis no ambiente 

para acompanhar o ritmo da música. Desenvolve progressivamente suas habilidades 

manuais ao observar o carimbo realizado na folha de sulfite, ela toca e admira o desenho. 

Qual a sua sensação ao ter os pés carimbados, ela explora as cores, a textura diferenciada? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por executar a atividade, ficará incumbido de reproduzir 

um pequeno vídeo ilustrativo à criança (a ser disponibilizado anexo à 

atividade), cujo conteúdo abrange a lenda do personagem de hoje, o Saci 

Pererê; 

2. Logo após assistir ao vídeo, a criança (com o auxílio do adulto) deverá ilustrar 

o Saci, fazendo o uso de tintas guache, nas cores marrom e vermelho, a serem 

pinceladas na sola de seus pezinhos, e “carimbado” na folha de sulfite; 

3. O exemplo disponibilizado demonstra o resultado esperado.  
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   Vale lembrar que será necessário o auxílio de um adulto durante toda a 

atividade. 

4. Conforme se pode absorver do exemplo disponibilizado, metade da parte 

inferior do pezinho da criança será pintado na cor marrom, já a metade da parte 

superior na cor vermelha, o que simbolizará o corpo e o gorro do Saci.  

Após carimbado o pezinho na folha de sulfite, atente-se também aos detalhes 

finais, trace os olhinhos, boca e cachimbo! 

5. Feito isso, concluída a atividade proposta, o Saci Pererê estará pronto para ser 

observado pela criança. 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44; 

• Vídeo no YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow&feature=youtu.be. 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow&feature=youtu.be
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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 

 


