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Link da atividade: https://youtu.be/HxrV_WJ4Jx4 

Girasonhos-Olha que eu vi (Saci Pererê) 

Atividade: Vamos comer uma frutinha? 

Recursos: Celular, Tablet, Tv, frutas, prato. 

Estratégia: Em um lugar aconchegante da casa o responsável irá assistir ao 
vídeo “Girasonhos-Olha que eu vi (Saci Pererê). Em seguida o adulto irá 
conversar com a criança dizendo: Acabamos de assistir o vídeo do Saci Pererê! 
Ele mora na floresta junto com os animais. O Saci vive na floresta ele gosta de 
comer frutas, agora vamos comer a fruta que o Saci gosta. Na sequência pegue 
a banana e mostre para a criança, após descasque a banana e dê para ela fazer 
a degustação.  

Para os bebês que se alimentam só com leite materno, não fazer a degustação.    

Compartilhem conosco esse momento através de vídeos, fotos, relatando como 

foi essa experiência para a criança. 

Curiosidades sobre esta atividade: Além de estarmos comemorando no mês 

de agosto o mês do Folclore, o Saci é das principais figuras do folclore brasileiro. 

Trabalhar com esse tema através de atividade lúdicas desperta na criança a 

curiosidade e a imaginação, levando-a fazer descobertas através dos sentidos 

como o paladar. 

 

https://youtu.be/HxrV_WJ4Jx4
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Link da música: https://youtu.be/TKN_zLclPZE 
Vídeo música  da Caipora/ Turma  do folclore. 
 
Atividade: Vamos brincar como a Caipora. 

Recurso: TV , celular, DVD, notebook ou tablet.  

Estratégia: O adulto junto com a criança irá assistir o vídeo da música Caipora 

a indiazinha/ turma do folclore. O adulto vai explicar para à criança que a Caipora 

é uma índia, amiga do Curupira, da Sereia Iara e também cuida das árvores, dos 

rios e brinca bastante na floresta com os animais. 

O adulto vai falar para à criança “vamos brincar de esconder igual a Caipora”, o 

adulto vai falar para a criança onde pode se esconder (embaixo da mesa, se 

atrás da porta, poderá colocar um lençol em cima da criança e logo após tirar 

falando: 

● Te achei; 

● Onde está você (nome da criança); 

● Onde será que (nome da criança) está escondida. 

Nós professoras vamos gostar muito de ver as fotos e os vídeos desta atividade 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Ampliando o conhecimento das  e brincadeiras  folclóricas, respeitando as 

relação da cultura e às diferenças entre as pessoas. 

Diversificando seu acesso a produções culturais, seis conhecimento e sua 

imaginação. 

 

https://youtu.be/TKN_zLclPZE

