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Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=9eLv1r6Fgsc 

Lenda da Cuca – Turma do Folclore. 

 

Atividade: Lenda da Cuca. 

 
Recurso: Mídias audiovisuais (Celular, tablet, televisão, computador, 

notebook). 

 
 

Estratégia: A criança em companhia de seus familiares apreciará a Lenda da 

Cuca por meio de acesso ao link da atividade. Em seguida, um adulto por meio 

de conversa com a criança perguntará sobre as características da personagem: 

❖ Qual animal parece com a Cuca? 

❖ Você sabe quais são as cores dela? 

❖ Você acha que a Cuca é boa ou má? 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A Cuca é uma personagem do folclore 
brasileiro. Ela se tornou uma das mais conhecidas por ter feito parte dos livros 
infantis de Monteiro Lobato e da adaptação televisiva do Sítio do Pica-Pau 
Amarelo. O objetivo principal desta atividade visa o aprimoramento da 
oralidade por meio de conversa referente às características da personagem 
folclore 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9eLv1r6Fgsc
https://lereaprender.com.br/o-que-e-folclore/
https://lereaprender.com.br/o-que-e-folclore/


 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA 
            Música do Saci Pererê: Turma do Folclore 

 Atividade: Conhecendo o Saci Pererê. 
Recurso: Celular, televisão ou computador. 
Estratégia: O adulto e a criança irá assistir ao vídeo do Saci Pererê, 
após o vídeo o adulto vai conversar com a criança, explicando que o 
Saci é uma lenda, isso é ele só existe na histórinha. 
 A historinha do Saci é assim, ele vive lá na floresta, ele tem uma perna 
só e usa um gorrinho vermelho na cabeça. Ele proteje a mata e os 
animais.  
Pergunte para a criança se ela gostaria de ver o vídeo mais uma vez? 
Faça perguntas para a criança: Qual o nome do passáro que tem o bico 
laranja que aparece no video?  Se a criança não souber, o adulto vai 
falar que é um Tucano e que tem muitos por aqui, na nossa cidade de 
Ribeirão Pires. De onde o saci desce? Quais são os amigos dele? O 
que ele gosta de fazer? Se possivel filme a conversa com a criança e 
poste no grupo da sala.  
Curiosidade sobre esta atividade: O Saci é um dos personagens do 

folclore, que comemoramos em 22 de agosto. O folclore pode ser 

definido como a ciência que estuda as manifestações do saber popular, 

indispensável para o conhecimento social. 

Essa atividade tem o intuito de instigar a curiosidade da criança, 

trabalhar a oralidade, estimular a criatividade, a imaginação, valorizar a 

diversidade cultural, promovendo a conscientização das diferenças.  
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Atividade: Corrida do saci. 

 

Recursos: Espaço amplo no exterior da casa, participantes e objetos ou giz 

para marcação da largada e chegada. 

 

Estratégia: 

Para realização desta atividade, poderá participar todos os moradores da casa. 

Escolha o melhor momento e um espaço amplo no exterior da casa. Marque 

com um objeto ou risque com giz o limite de largada e outro de chegada. Os 

participantes devem manter uma distância ao lado do outro na linha de largada.  

O adulto faz a contagem de um ao três e saem da largada, correndo em uma 

perna só igual o Saci. Devem correr até a marca da chegada e voltar da marca 

de onde partiu. Ganha o participante que completar primeiro o percurso em 

uma perna só. Registre a participação da criança e partilhe no grupo dos pais. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta é trabalhar convívio familiar, percepção espacial, equilíbrio e 
coordenação motora através do lúdico, enfrentando dificuldades e desafios, 
imitando personagem do folclore brasileiro.  

 

 

 


