
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: VÍDEO – A LENDA DO SACI 

 

A nossa atividade de hoje é bem divertida. Vamos conhecer o Saci 

Pererê, esse personagem típico do Folclore Brasileiro. 

Vamos preparar um local tranquilo e aconchegante. Podemos convidar toda a família 

para participar desse momento. 

Tire fotos ou grave vídeo e envie para as professoras. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 17/08/2021 SEMANA: 22 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/um1WHr1ejow


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

  ATIVIDADE: DESENHO DA LENDA DO BOTO COR DE 

ROSA 

 

O responsável assistirá o vídeo sobre “A lenda do boto cor de rosa” junto com a criança.  

Logo após, conversará com a mesma questionando sobre o personagem do folclore que 

aparece no vídeo. Perguntará se a criança gostou, quem era o boto e qual era a cor do boto. 

Em seguida, o responsável ajudará a criança a desenhar um boto bem grande (ou retirar o 

disponibilizado na escola), podendo ser em cartolina ou mesmo em um pedaço de papelão. 

Com auxílio de um adulto a criança colocará um pouco de tinta rosa em um prato.  Depois 

irá colocando seu dedinho indicador e carimbando dentro da figura do boto até cobrir todo 

espaço. 

 BOA ATIVIDADE, não esqueçam nos enviar como devolutivas fotos ou vídeo da 

criança para podermos avaliar seu desenvolvimento. 

Receita de tinta caseira com suco. 

*Suco de pó (cor rosa)  

*Água 

Modo de fazer:  

Coloque o suco em pó numa vasilha, acrescente 

água aos poucos e mexa a mistura até dar a 

consistência de tinta e está pronta para fazer a 

pintura do desenho. 

Link.: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Oluc3iLFi4  

Obs.: Retirar o impresso do Bota cor de Rosa na 

escola. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 17/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSORES: Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Fabiana, Vanderlânia  TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços. sons; cores, e formas 

https://www.youtube.com/watch?v=1Oluc3iLFi4

