
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 LEITURA DO LIVRO: SACI 

 

O Folclore se constitui são manifestações culturais populares que 

contribuem para a construção da identidade de um povo. Ele reproduz os costumes 

transmitidos de geração a geração, contribuindo para o enraizamento de tradições. Nessa 

semana estaremos apresentando algumas dessas tradições. Apresentamos a vocês o Saci 

Pererê, clique no link para conhecerem sobre esta lenda, um dos personagens do nosso 

Folclore. Não se esqueçam de registrarem este momento com fotos e vídeos e nos enviarem. 

Link do vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/1zrytCON6WRZpuLXDxL4yZjWmfQuzeNbO/view?usp

=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 16/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSORES:  Andrea, Antônia, Iara, Janaina, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://drive.google.com/file/d/1zrytCON6WRZpuLXDxL4yZjWmfQuzeNbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrytCON6WRZpuLXDxL4yZjWmfQuzeNbO/view?usp=sharing
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Estratégia de Aprendizagem: 

MEU MUNDO DE LENDAS 

As lendas folclóricas são um conjunto de histórias e 

contos narrados pelo povo que foram passadas de 

geração em geração por meio da oralidade. Durante essa semana, 

apresentaremos algumas lendas para que a criança possa conhecer um pouco do nosso 

folclore. Hoje iniciaremos com a lenda do saci Pererê. 

 O responsável assistirá o vídeo “turma do folclore” sobre a lenda do “saci Pererê” junto 

com a criança.  Logo após, terá uma conversa com a mesma questionando sobre o 

personagem do folclore que aparece no vídeo, perguntará se a criança gostou, qual é a cor 

do gorro do personagem (saci Pererê) e como ele andava. 

 Como proposta de atividade a criança confeccionará o personagem (saci Pererê) e 

com massinha de modelar na cor preta modelará o corpo, a cabeça e os braços do saci 

pererê e com a cor vermelha modelará o gorro, os olhos e a boca. A seguir com a ajuda do 

responsável a criança fará uma brincadeira, pulará de um pé só, imitando o saci Pererê. 

 OBSERVAÇÃO: Oriente e ajude seu filho, mas deixe que ele mostre sua criatividade, 

 

Link do vídeo sugerido https://youtu.be/um1WHr1ejow 
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