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INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO 

A Rosangela 16/08/21 a 20/08/21  
   

NOME DO ALUNO:  
 

ATIVIDADE 1 

Área: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Gênero textual (Lendas folclóricas) 

Objetivo: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos, utilizando-os nas diversas 

situações comunicativas. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Você sabia? 

Que existe um dia, no Brasil, dedicado à comemoração do Saci? 

E o Saci você sabe quem é? Já ouviu a história desse personagem fantástico? 

 
O Saci é um personagem brasileiro que habita o imaginário popular, principalmente em 
lugares que se mantém o hábito dos mais velhos, contarem histórias aos mais jovens, nas 
tranquilas e claras noites de lua cheia. 
Monteiro Lobato foi o escritor que mais difundiu esse personagem, primeiro através da obra 
escrita e depois através da obra televisionada, levando nosso personagem ao conhecimento 
do mundo. 
Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, também incluiu o Saci nas suas histórias 
em quadrinhos, principalmente nas do personagem Chico Bento, que é um matuto da roça. 
Outro que imortalizou o Saci em sua obra foi Ziraldo com a criação da Turma do Pererê. 

 

 

E seu filho(a) conhece a Lenda do Saci? 

Link: https://youtu.be/um1WHr1ejow  (Turma do 

folclore) 

 

 

 

https://youtu.be/um1WHr1ejow
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Dicas importantes:  

Antes de assistir ao vídeo acima, converse sobre o tema com a criança. 

Exemplo: Você conhece a história do saci? Como é o saci? E onde o saci mora? Será que ele 

existe de verdade ou só nas histórias? E assim por diante.  

Depois, a criança deverá recontar a história com suas palavras. O adulto deverá interagir com 

a criança conversando sobre os detalhes da história.    

         

REGISTRO: Vídeo da criança recontando a história. 

 

ATIVIDADE 2 

Área: Matemática 

Conteúdo: Formas geométricas. 

Objetivo: Explorar e identificar as propriedades das figuras geométricas. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Construir a figura lendária do saci utilizando formas geométricas. 

Passo a passo: 

1- O adulto deverá riscar e recortar as formas geométricas em uma folha preta.  

2 - Complete o rostinho do saci junto com a criança.  

3 - Deixe a criança montar e desmontar, quantas vezes desejar.  

3 - Depois, ajude a criança a colar em uma folha de papel sulfite. 

       Saci Pererê  

   

REGISTRO: A atividade de colagem realizada pela criança. 
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Área: Cultura corporal 

Conteúdo: Brincadeiras folclóricas. 

Objetivos: Resgatar as brincadeiras folclóricas que fizeram parte da infância de nossos 

pais e avós, valorizando como atividades culturais passada de geração para geração. 

DESENVOVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Levanta a mão quem adora brincar de corda! 

E quando falamos em “brincar de corda”, vamos além de somente pular.  

Brincar de corda tem suas mais diversas variações! Exemplo: Cobrinha, cabo de guerra, 

reloginho, fio elétrico ou passar pela cerca, entre outras.  

Além de ser um convite mais que chamativo para ficar ao ar livre, a corda estimula o 

movimento e a coordenação motora, além de desenvolver muitas outras habilidades.  

Vamos brincar?  

Fio elétrico ou Passar pela cerca 

Essa brincadeira consiste em pedir que duas 
crianças segurem uma corda esticada à altura do 
pescoço. As demais devem passar por baixo dela, 
sem encostar. Na segunda rodada, quem segura 
deve abaixar a corda um pouco mais, e assim por 
diante. 

 

 

Cobrinha 

Muito fácil de brincar, até mesmo, em 
espaços menores. Duas crianças devem 
ficar sentadas no chão segurando as 
pontas de uma corda comprida. Depois, 
começam a movimentá-la como uma 
cobrinha e, então, os colegas devem 
pular. A dupla pode desafiar os colegas 
levantando a corda, de vez em quando. 

 

 

Não se esqueça de cantar a canção abaixo enquanto brincam: 
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Vamos cantar? 

Link: https://youtu.be/XO1pQjgUY-A  (A cobra 
não tem pé, a cobra não tem mão)  

 

 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 4 

Área: Artes Visuais 

Conteúdo: Leitura de imagens. 

Objetivos: Conhecer e expressar ideias diante de obras artísticas consagradas por meio 

de reproduções, bibliografias, etc. 

  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Nessa atividade, vamos usar uma obra de Ivan Cruz como inspiração.  

Vocês já ouviram falar de Ivan Cruz? 

Conte, com suas palavras, a história desse artista para seu filho(a). 

  

https://youtu.be/XO1pQjgUY-A


1 
 

 

 

 

  

 

Agora que a criança já sabe quem é o artista, vamos fazer a releitura de uma de suas obras, ou 

seja, fazer seu próprio trabalho de arte imitando os passos do artista. 

Poderão ser utilizados vários materiais a escolha dos pais ou responsáveis como: revistas, 

gibis, papel colorido, panfleto de mercado, retalhos, jornal, etc. 

Vamos colar, junto com a criança, um pedaço de barbante para representar a corda. 
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Releitura: Pulando corda 

 

 

Espero que tenham gostado de conhecer mais um incrível artista brasileiro.  

 

REGISTRO: A atividade de colagem realizada pela criança. 

 

Até a próxima aula. 

Professora Rosangela 

 

 

 

 

 

 

 


