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Atividade: Basquete no gorro do saci. 

 

Recurso: Tecido vermelho (toalha, lençol, Tnt...), bolinhas de papel, piscina ou 

de meia, fita adesiva e móvel. 

 

Estratégia: Inicia-se a atividade com o responsável separando um tecido da cor 

vermelha, esse representará o gorro do saci, pode ser uma toalha, lençol, um 

pedaço grande de Tnt ou qualquer tecido que tiver em casa, mas da cor 

vermelha. Em seguida, em um lugar da casa o adulto vai prender com fita 

adesiva esse tecido; duas pontas para cada parede ou duas pontas na parede e 

duas fixas num móvel da casa (mesa, berço, cadeira), a abertura do tecido deve 

ficar para cima; como se fosse uma cesta de basquete. Depois de pronto o 

responsável pega as bolinhas de piscina, papel ou de meia, irá chamar a criança 

para brincar de arremessar as bolinhas dentro do “gorro”. O adulto começa com 

os arremessos, após estimula a criança a jogar; as crianças bem pequenas 

exploram o tecido, as bolinhas e também observam o responsável jogar.  

 

Compartilhem conosco através de vídeos ou fotos esse momento, se a criança 

demonstrou interesse em realizar a atividade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

O saci é inseparável do seu gorro vermelho, ele lhe dá poderes mágicos de fazer muitas 

travessuras. Podemos utilizar esse objeto,” o gorro”, como recurso de aprendizagens 

para crianças; aprender a cor vermelha, tirar de dentro os nomes/fotos de alunos para 

trabalhar identidade, fazer a brincadeira do que é o que é, tirando perguntas de dentro 

do gorro, tirar cantigas folclóricas para cantar, enfim, várias maneiras de aprendizagens 

podem sair de dentro do gorro do saci. 
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Atividade: Conhecendo Parlendas. 
 

Estratégia: O adulto deverá explicar para a criança que no Folclore além dos 

personagens, também existe várias parlendas que são versinhos bem divertidos 

de falar. Que tal conhecer algumas e se divertir? Falar de forma bem animada e 

alegre. 

 

 

Bate palminhas, bate,  

Palminhas de Guiné. 

Bate palminhas, bate,                        

Pra quando papai vier 

Um, Dois, feijão com arroz,  

Três, Quatro, feijão no prato,  

Cinco, Seis, falar inglês, 

Sete, Oito, comer biscoito, 

Nove, Dez, comer pasteis. 

 

Se lembrar de outras pode ensinar a criança também, como: Lá em cima do 

piano, Adoletá, Uni-duni:-tê, Hoje é domingo, etc... 

 

Curiosidade sobre esta atividade:    

 Proporcionar interação e brincadeira recitada em seus versos.. 

 


