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Título da atividade: Corrida entre Saci e Curupira. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras (EI02CG01); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05); 

 Desenvolver as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear entre outros (EI02CG05).  

  

Resumo: 

Nesta atividade, vamos unir dois protetores da floresta em uma corrida divertida! Um 

familiar e a criança estarão com viseiras dos respectivos personagens, Saci e Curupira, 

para participar desta competição que vai ficar na história. 

 

Preparação 

Materiais: 

Para a confecção das viseiras, serão necessários objetos riscantes (lápis, canetinha, giz 

de cera etc.), tinta, papéis, fita ou cola e tesoura (uso exclusivo do adulto). 

 

Espaços:  

Os ambientes com ausência de móveis e boa iluminação, seriam ideais para o 

desenvolvimento desta atividade visando a confecção das viseiras e a corrida com elas, 
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sendo assim, indicam-se as áreas externas. Sintam-se à vontade para escolher a melhor 

opção entre suas possibilidades de moradia. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra interesse em participar da confecção e do desenvolvimento da 

atividade, se interage através da fala demonstrando suas preferências e opiniões, se 

manuseia os objetos riscantes com segurança e se nomeia os materiais e as cores 

utilizadas. Esteja atento a observar se a criança consegue se lembrar dos personagens 

trabalhados anteriormente e nesta atividade, se demonstra equilíbrio ao correr e pular 

com um só pé e se relaciona os movimentos aos personagens das lendas, Saci e 

Curupira. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente auxilie a criança na confecção das viseiras com a impressão das mãos para 

se transformar em Curupira e a pintar o gorro para utilizar como Saci Pererê, neste 

momento, deve ser ressaltado que os cortes com a tesoura devem ser executados pelo 

adulto mediador, buscando evitar acidentes. Após a confecção, proponha a corrida dos 

personagens, primeiramente correndo de frente, e depois imitando os movimentos do 

Saci pulando com um pé e do Curupira andando de costas.  

Durante a criação das viseiras, auxilie a criança sem fazer por ela, essa atitude é 

limitante, demonstre que confia na capacidade dela elogiando e estimulando a 

participação com palavras carinhosas e paciência. Ao correr com ela, mostre que o 

importante é o momento que passam juntos e não quem chega primeiro, esteja aberto a 

interagir oralmente e responder às dúvidas que possam surgir com linguajar claro e 

objetivo. 



    
 

Links importantes: 

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

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

BNCC: http://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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