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Segunda-Feira 

Folclore 

O folclore é comumente entendido como um conjunto de práticas e 

saberes de determinado povo, que é transmitido de geração para 

geração. Essa definição está correta, mas quando observamos a história 

da origem do termo “folklore”, ela fica ainda mais precisa. 

Folclore é uma palavra que deriva do termo inglês folklore, que une os 

radicais “folk”, que significa povo, e “lore”, que significa instrução, 

aprendizado, sabedoria. 
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Atividade: Chamadinha/Hora da história 

Saci Pererê 

Preparar um ambiente tranquilo e aconchegante para assistir a 

chamadinha, após ler a história em PDF, nesse momento mostrar às 

ilustrações, desenhos e personagens citando os nomes. Estimulando a 

concentração e o interesse pela história, trabalhar a identidade da cultura 

Brasileira. 

Registre esse momento com fotos, vídeos ou relatos das atividades. 

  

 

 

Recurso: LIVRO DIGITAL  

Referências:  
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-folclore.htm 

 
https://www.livrosdigitais.org.br › baixar-livro 
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SACI 
PERERE



Você sabe quem é o Saci Perere? 

Diz à lenda que é um menino esperto e muito
arteiro, usa um capuz vermelho em sua
cabeça e fuma um cachimbo de barro e vive
pulando por todo lado com uma perna só.



Esse moleque, não consegue ficar quieto,
apronta muitas “artes”. Ao entrar nas casas,
assusta as pessoas, esconde objetos e
apronta a maior bagunça. Na cozinha, faz
uma chama de fogão se acender sozinha,
derruba as panelas, troca o sal pelo açúcar,
entre outras traquinagens.



Gosta de andar à cavalo, mas também de dar
nó na crina e no rabo deles, choca os ovos
das galinhas, azeda o leite das vacas, assusta
toda a bicharada, não deixa ninguém quieto.



O único meio de controlar o Saci Perere, segundo a
lenda, é tirando-lhe o gorro e prendendo-o em uma
garrafa. Para isso é necessário jogar uma peneira
em um redemoinho, que é por onde ele se
locomove.

Só dessa forma se pega um Saci. Uma vez preso e sem
o gorro, que lhe dá poderes, ele fará tudo que for
ordenado.
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