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(EI02EF08) Manipular textos e participar de 

situações de escuta para ampliar seu contato com 
diferentes gêneros textuais (lendas, parlendas, 
histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, 
cardápios, notícias etc.) 

 

Atividade: Lenda do Saci-Pererê 
No Brasil, o Dia do Folclore é celebrado no dia 22 de 

agosto. 
Folclore é o conjunto de tradições e manifestações 
populares constituído por lendas, mitos, provérbios, 

danças e costumes que são passados de geração em 
geração. O folclore brasileiro é muito rico e há uma 
grande variedade de manifestações culturais em todo o 
Brasil (Festas populares, Lendas e Mitos, músicas e 
danças, cantigas de rodas).  
Hoje iremos conhecer a Lenda do Saci-Pererê. 
Material necessário: Qualquer aparelho tecnológico 

com acesso à internet.  
Como realizar a atividade: Em um ambiente tranquilo 

o adulto irá contar sobre a lenda do Saci-Pererê. 
O saci-pererê é uma das lendas brasileiras mais 
conhecidas do folclore. Ele é baixinho, negro e possui 
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apenas uma perna. Outra característica marcante é o 
seu capuz vermelho. Muito brincalhão, agitado e 
travesso, o Saci surge como um redemoinho e gosta de 
assustar as pessoas. Ele é muito comilão e se diverte 
brincando com seus amigos da floresta, mas quando 
algo ameaça a floresta, está sempre pronto para agir. 
 
Acesse ao link abaixo para saber mais sobre a Lenda 
do Saci-Pererê.  
Link: https://youtu.be/VJOQtOuYtsE 
 
Não se esqueçam de registrar a atividade através de 
fotos ou vídeos e compartilhar conosco! 
 

 
 
 

T 
E 
R 
Ç 
A 
- 
F 
E 
I 
R 
A 

 
 
 
 
 

1h 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (argila massa 
de modelar), explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

 

Atividade: Dobradura do saci. 

Folclore é o conjunto de manifestações da cultura 
popular que são típicas de um determinado povo, 
podendo realizar-se nas danças, contos e ritmos, por 
exemplo. O folclore é reproduzido tanto individualmente 
quanto coletivamente, bem como é transmitido de 
geração para geração. 
Material necessário: Papel sulfite, cola, tesoura, régua, 

lápis de cor ou giz de cera.  
Como realizar a atividade: A prática 

da dobradura encanta e desperta interesse na criança, 
pelo simples fato de contribuir significativamente para o 
desenvolvimento da atenção, coordenação visual e 
auditiva e psicomotora, quesitos essenciais para o 
desenvolvimento cognitivo no processo ensino 
aprendizagem. Sendo assim, escolha um local 
confortável e aconchegante, onde possa sentar com 
seu filho (a). Logo após, acesse e apresente o vídeo 
explicativo dobradura do chapéu do saci através do Link  

https://youtu.be/VJOQtOuYtsE


                     https://youtu.be/2NQMHn-GYb0 

 
Em seguida auxilie a criança a fazer a dobradura do 
chapéu do saci, deixe a criança expressar sua 
criatividade.    
Não se esqueçam de registrar a atividade através de 
fotos ou vídeos e compartilhar conosco! 
 

https://youtu.be/2NQMHn-GYb0
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(EI02CG01): Apropriar-se de seus gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado de si e 
nos jogos e brincadeiras.   

 

Atividade: Música do Saci Pererê.   
Objetivo: A música está presente em nossas vidas 
desde uma idade bem remota, ela nos ensina, nos 
alegra, nos dá prazer em ouvi-la, além de ser um 
estímulo para o desenvolvimento da criança, todos 
segmentos, como: criatividade, imaginação, 
memorização e muito mais.      
Materiais necessários: Aparelhos tecnológicos 
como: Celular, TV e Notebook.                     
Como realizar a atividade: Organize um espaço 
tranquilo onde possa sentar-se e conversar com 
seu filho (a), explique em poucas palavras sobre o 
que são lendas e fale especificamente sobre o 
Saci, onde vive e o que ele faz. Em seguida, 
coloque o vídeo da música e assista com atenção, 
nos detalhes que ela representa. Após assistir o 
vídeo, não se esqueçam de nos enviar uma foto ou 
um vídeo, dizendo se gostou ou não da música do 
Saci. Boa atividade.                                   
Acesse o link https://youtu.be/ljTSqTkaseA 
 

https://youtu.be/ljTSqTkaseA
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(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 
movimentos e seguindo orientações. 

 

Atividade: Corrida do saci 
Brincar faz parte do cotidiano das crianças, 
pensando nisso, com base na temática da semana 
sobre o Folclore, propomos uma brincadeira para 
fazer com a família e explorar a figura do Saci, que 
é um dos personagens mais conhecido do nosso 
rico Folclore.  
 
Materiais necessários: Giz de lousa, ou fita 
adesiva colorida, ou cabo de vassoura 
 
Como realizar a atividade: A brincadeira é “corrida 

de Saci”. Marque um limite de saída e outro de 
chegada. Os participantes devem sair correndo em 
um pé só. O primeiro a chegar ganha a corrida. 
 Se puder, para a brincadeira ficar mais divertida, 
vocês podem se caracterizar de Saci, com um 
simples gorro feito de algum material que tenha 
disponível em casa, ou algum gorro que já tenha. 
 
Acesse o link abaixo e divirtam-se! 
https://www.youtube.com/watch?v=zQOtMzQh-
x4&feature=youtu.be 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zQOtMzQh-x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zQOtMzQh-x4&feature=youtu.be
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(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente 
com base em imagens ou temas sugeridos. 

 

Atividade:Conhecendo outros personagens 

Folclóricos  
Para encerrar a semana Folclórica iremos conhecer 
outros personagens de nosso Folclore. 
Material necessário:aparelho com conexão a 

internet. 
Como realizar a atividade:Famílias prepare um 

local tranquilo e apresente as crianças as imagens 
de mais personagens Folclóricos assim como Saci 
Pererê, feito isso solicite as crianças que escolham 
seu personagem favorito (incluindo o Saci Pererê). 
Relatando características que mais gostaram. 
Não se esqueçam de registrar a atividade através 
de fotos ou vídeos e compartilhar conosco! 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:Escuta, Fala, Pensamento e 

Imaginação;Traços, Sons, Cores e Formas; Corpo, Gesto e Movimentos; 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar; Brincar; 

Explorar;Expressar 
HABILIDADE SOCIOEMOCIONAIS:Ética; Felicidade;Confiança;Criatividade. 

 
 


