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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 18/08/2020  

 

Título da Atividade: Pega-pega do Saci-Pererê! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos. (EI02EO01) 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05) 

• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO06) 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04) 

 

Resumo 

“O saci-pererê é um ser mítico que habita as florestas e tem como grande característica o 

fato de ser travesso e pregar peças nas pessoas.” 

A lenda conta, que é possível capturar o saci. Aquele que capturar deve retirar o gorro de 

sua cabeça para que ele perca seus poderes. 

 

Pois bem, vamos lá?! 
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Preparação 

Materiais: 

- Uma peça que representará o gorro do Saci (pode ser um chapéu ou uma touca, não 

necessariamente na cor vermelha). 

 

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: 

Observe se a criança compreende o objetivo da brincadeira. Ela demonstra cuidado e 

solidariedade na interação com outras crianças e adultos? Consegue perceber e respeitar 

as diferenças físicas de cada pessoa, ao decorrer da brincadeira, cada um no seu tempo. 

Compreende as regras básicas de convívio social, ao interagir na realização da atividade? 

Demonstra independência no cuidado do seu corpo, desvia, corre do “pegador” com 

agilidade? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Inicialmente, diante de nosso breve resumo, o adulto que executará a atividade 

conjuntamente com a criança, vai propor a ela uma brincadeira chamada: “Pega-

pega do Saci-Pererê”; 

2. Para dar início à brincadeira, será necessário ter em mãos uma peça que 

representará o gorro do Saci (pode ser um chapéu ou uma touca, não 

necessariamente na cor vermelha), e em seguida, convide à criança para iniciarem 

a atividade proposta; 
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3. A brincadeira consiste no seguinte: aquele que estiver na posse do gorro 

representará o Saci, e terá por objetivo não permitir que os demais o peguem, já o 

outro, representará aquele que estará incumbido de o pegar; 

4. Após aquele que estiver representando o “Saci” ser “capturado”, deverá retirar o 

gorro de sua cabeça, perdendo seus “poderes”, e repassando o garro para aquele 

que o capturou. 

 

Dica: inicie a brincadeira com o adulto representando o Saci, e deixe a criança 

incumbida de correr e capturar, posteriormente, faça o inverso. 

 

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. 

 

 

 

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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