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Quinta-feira, 22 de abril de 2021. 

Queridos responsáveis! 

Esta semana estamos trabalhando com a temática "Semana do livro infantil". 
Hoje, a proposta será assistir ao episódio “A namorada do Saci - Sítio do Pica 
pau Amarelo” e realizar um experimento sobre o redemoinho do Saci. 

1º momento: 

Assistiremos ao desenho animado “A namorada do Saci - Sítio do Pica pau 

Amarelo”. 

Link: Sítio do Pica Pau Amarelo - A Namorada do Saci - YouTube 

Após o vídeo, faça as seguintes perguntas para a criança: 

1. O saci pediu a ajuda a Emília, Narizinho e Pedrinho, para conquistar 

uma namorada. Qual foi a ideia que eles tiveram para ajudar o Saci? 

2. Após o Saci conquistar uma namorada, seus amigos descobriram o que 

sobre ela? 

3. Quem foi que descobriu a falta da Lua no céu e avisou a Emília, 

Pedrinho e Narizinho? 

4. A namorada do Saci, para voltar a ser Lua, precisava de um objeto que 

a transformasse em lua novamente. Que objeto era esse? Ela conseguiu 

retornar ao céu? 

 

2º momento:  

Experimento – Redemoinho do Saci 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4jngCwuSB2g


 

Materiais necessários: 

1 pote de vidro com tampa 
Água 
Detergente 
 

Passo a passo: 

Em um pote de vidro, coloque a água (deixe um pouco de espaço sem encher 
o pote por completo). Em seguida, coloque algumas gotas de detergente e 
tampe o pote. Agora é só mexer o pote que o redemoinho do Saci irá aparecer. 

Link do vídeo: EXPERIÊNCIA : REDEMOÍNHO DO SACI PERERÊ - YouTube 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 

vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 

página do facebook “Educ@ Ribeirão”. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

https://www.youtube.com/watch?v=VUCBTHTt0_k

