
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 22 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, 
Renata e Tereza / Dinair, Francisca, Goreti, 
Mirian, Najara, Rosângela e Luci Ana. 
 

 
Data: 18/08/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 
 

Estratégia de Aprendizagem: 
Hoje nossa atividade será uma história, a Lenda do Saci Pererê com a turma da Mônica, 
sendo assim, escolha um lugar aconchegante da casa e convide a criança para sentar-se 
ao seu lado ou no seu colo. Ao finalizar a leitura da história, converse com a criança e 
descreva as características físicas do Saci, como por exemplo: ele é negro, baixo, careca, 
tem dentes brancos e usa um gorro vermelho na cabeça e tem uma perna só.  
Em seguida, vamos fazer um saci Pererê com o carimbo das mãozinhas ou pezinhos. 
Separe folhas de sulfite, papelão ou papéis que tenham disponíveis em casa, tinta guache 
ou caseira e não esqueçam de nos mostrar. Estamos ansiosos para ver como ficarão os 
Sacis.  
 

Segue o link para acessar a história e realizar a leitura: 

https://www.criandocomapego.com/lenda-do-saci-perere-com-a-turma-da-monica/ 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade. 

  

 

https://www.criandocomapego.com/lenda-do-saci-perere-com-a-turma-da-monica/


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 22 
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Data: 18/08/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.  

 

TEMÁTICA:  FOLCLORE 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Na atividade de hoje, nós vamos iniciar construindo um palitoche e dobradura do saci 

Pererê, vamos precisar de folha de papel em branco tesoura e cola. Em uma mesa, dobre 

o papel de uma ponta a outra deixando a folha em forma de quadrado, pinte os dois lados 

de marrom e do outro lado cinza, dobre novamente fazendo um vinco, junte as duas pontas 

no meio no formato do chapéu do Saci Pererê pinte os olhos e a boca. A seguir, pegue um 

palito e cole atrás da dobradura está formado nosso palitoche. Agora, apresente para a 

criança recontando a história do saci no folclore Brasileiro. Após pode brincar com a criança 

imitando o saci.  

Dica: Vocês podem convidar a criança para participar da confecção do Palitoche, no 

momento da pintura e tornar esse momento mais divertido. 

 

 

 Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade. 

 


