
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/08/2021 SEMANA: 23 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1-A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

Atividade: Redemoinho do Saci. 

Link da atividade: https://youtu.be/Y6fDISoEkik - Atividade pedagógica: 
Redemoinho do Saci - Folclore. Canal = Eduque com todo amor. 

Recursos: Garrafa transparente, água e detergente. 

Estratégia: Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo "Atividade 
pedagógica: Redemoinho do Saci" e siga as instruções de preparo da 
atividade. (O saci feito no vídeo é opcional.) 

Em um lugar aconchegante da casa sente-se confortavelmente com o bebê no 
colo e mostre a garrafa, deixe que ele olhe, mexa e explore o objeto. Converse 
com o bebê que o Saci é um menino muito peralta e que ele foi colocado na 
garrafa e agora você vai mostrar que ele faz um redemoinho dentro dela. 

Com a garrafa com água e bem fechada o adulto irá mostrar a garrafa em 
movimentos circulares criando o redemoinho como indicado no vídeo, mostre 
para a criança.  

Para os bebês bem pequenos mostre os movimentos que a água faz para que 
ele observe. Com os maiores repita o processo que foi feito e estimule a criança 
a fazer os movimentos recriando o redemoinho na garrafa. 

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 
relatem como foi essa experiência. 

Curiosidades sobre esta atividade: 

Continuando a temática folclore, o redemoinho já foi visto por muitos como obra 
do Saci para levantar folhagem e espalhar sujeira. Durante esse fenômeno a 
lenda conta que é possível capturar o Saci. Para isso, basta lançar um certo tipo 
de peneira no redemoinho e depois prendê-lo 

 

https://youtu.be/Y6fDISoEkik


 
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 25/08/2021 SEMANA: 23 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

 Link da música:    https://youtu.be/qzEcHMqqcuE 

 
Atividade: Vamos dançar a  música Ciranda - Cirandinha 
 

O adulto irá explicar para à criança que a Caipora e seus amigos cuidam da 

floresta, cantam e brincam de ciranda cirandinha, “cantar a música com à 

criança.  

Com à criança em pé, o adulto vai pegar nas mãos da criança e cantar a 

música novamente.   

                        Ciranda cirandinha 

Vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia, vamos dar 

O anel que tu me deste 

Era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou 

 

 

Por isso Dona Chica 

Entre dentro dessa roda 

Diga um verso bem bonito 

Batatinha quando nasce espalha 

ramas pelo chão 

Menininha quando dorme põe a 

mão no coração 

Diga adeus e vá-se embora 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A atividade através do lúdico desenvolve a capacidade da criança em entender 
que nossas ações tem efeitos nas pessoas que estão ao nosso redor como 
adultos e crianças.     

https://youtu.be/qzEcHMqqcuE

