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O SACI – PERERÊ 

Vamos cantar com a Turma do Folclore: 

SACI PERERÊ (Turma do Folclore): 

O Saci desce do cipó 

E pula, pula, pula numa perna só 

Roda, roda sem cair 

Mexe a cabeça e começa a rir 

Ele adora brincadeira 

Vive em volta da fogueira 

Mas se a Cuca chegar ali 

Corre, corre, corre até sumir 

 

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

 

Agora vamos produzir nosso Saci com figuras geométricas!! 

Vamos precisar de: 

 Cola 
 Tesoura 
 Folha sulfite, cartolina e papel seda 
 Usar material disponível em casa. 

Como fazer: 

Seguindo as orientações da professora Pera no link abaixo, forme as figuras e ajude a criança a 
montar o Saci Pererê. 

https://www.youtube.com/watch?v=RSZPAQN549c 

 

Depois peça para a criança pular numa perna só, assim como o saci e como a música do início da 
atividade. 

Registre a atividade e compartilhe com as professoras 
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Dobradura do Saci - Pererê 

Estratégia: 

Famílias antes de iniciar nossa dobradura pedimos que converse com a criança e fale um 
pouquinho sobre o Saci-Pererê, que ele é um personagem do nosso folclore brasileiro, é um 
moleque, que caminha com uma perna só e usa um gorro vermelho na cabeça e que faz muitas 
travessuras... 

Em seguida juntamente com a criança façam uma dobradura do Saci-Pererê, siga o passo a passo 
assim como mostra a figura ilustrada 

Iremos precisar para a dobradura do Saci-Pererê: 

Uma folha/ qualquer de cor vermelha formato quadrado (se não tiver pode fazer na folha de 
sulfite/ou de caderno, depois de pronta a dobradura do Saci, peça para a criança pintar com tinta ou giz de 
cera da cor vermelha o gorro do saci ...depois deixa-a fazer o rostinho do Saci-Pererê do jeitinho dela. 

Boa Atividade!!! 

 

 

 


