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                              OLÁ FAMÍLIAS!!! 
 

Vocês perceberam que nessa semana falamos sobre lendas folclóricas? Hoje trouxemos a 

música de um personagem do folclore muito conhecido, pelo seu gorro vermelho e suas 

travessuras. O Saci por ser um personagem da cultura popular, possui muitas variações sobre sua 

lenda nos quatro cantos do país. O que não muda nunca é que o Saci, é um ser mítico que habita 

as florestas, sempre muito travesso e pregando peças.  

O folclore brasileiro é repleto de personagens curiosos e que fazem parte da cultura de 

diversas regiões do país. O Saci, também conhecido como Saci Pererê, com certeza está entre os 

mais famosos. Agora, clique no link abaixo e junto com a criança, dance ao som da música do Saci, 

fazendo os movimentos conforme a música. 

 Link do vídeo:  https://youtu.be/ljTSqTkaseA 

Letra da música: 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 

 

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou 

foto. 

 

https://youtu.be/ljTSqTkaseA
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Para encerrar a semana vamos brincar de pular igual ao Saci! Sempre muito travesso, ele gosta 

de brincar com os animais e com as pessoas.  

À noite, ele trança a crina dos cavalos e esconde objetos, além de assobiar de um jeito estranho 

para nos assustar. Um sapeca de uma perna só.  

Então, vamos brincar e pular como um Saci-Pererê? Mostre a foto do Saci Pererê para a sua 

criança e mostre que ele pula com uma perna só. Peça para a criança pular igual ao Saci 

Pererê.  

Divirtam-se, brinquem e pulem juntos! Essa atividade estimula a atenção, imaginação e 

desenvolve o equilíbrio da criança sobre seu corpo. 

 Não se esqueça de registrar o momento e nos enviar!     

         


