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Dia 1 - Ciências da Sociedade – Praticas culturais 
 

  

CONTEÚDO: Manifestações culturais do nosso país: Folclore brasileiro. 

 
 OBJETIVOS: Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos brasileiros e suas manifestações culturais. 

 

Desenvolvimento: Olá crianças, vamos aprender hoje sobre o Saci-Pererê!!! Continuando sobre nosso assunto do 

folclore, a criança deve assistir dois vídeos com histórias sobre o Saci-Pererê de preferência acompanhada de um 

adulto, um dos personagens mais conhecidos do Folclore Brasileiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=HxrV_WJ4Jx4 

https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow&t=14s 

 

Atividade: responda em um vídeo bem curtinho: 

- Você já conhecia a história do Saci? 

- Achou essa história divertida e interessante?  

 

Observação: lembrando que o folclore é feito de lendas, essas lendas fazem parte do imaginário do nosso povo! 

Nossa função como escola é ensinar sobre essas lendas, como patrimônio cultural, respeitando todo conhecimento 

dessas histórias, sobre as mais diversas regiões do nosso país. Mesmo que algumas histórias contenham alguns 

elementos religiosos, não nos apegaremos a esses detalhes. 

 

Registro: Favor mandar foto ou vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HxrV_WJ4Jx4
https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow&t=14s


Dia 2 - Artes Visuais – Percepção e sentido e Fazer artístico  

CONTEÚDO: Leitura de imagens e registro gráfico. 
 

OBJETIVOS: Ter contato com manifestações diversas de Arte de forma contextualizada.  
Exercitar a gestualidade por meio do desenho e da pintura. 

 

Desenvolvimento: Apresente para sua 

criança a imagem da pintura “Saci-pererê”, 

feita por Tarsila do Amaral, em 1925. 

 

 

 

Atividade: Após, observar as formas e 

cores do “Saci-pererê” da Tarsila, peça 

para a criança desenhar ao fundo da 

imagem da segunda imagem o lugar que o 

“Saci-pererê” está. Poderá ser uma 

floresta, uma fazenda, uma cidade ou até 

um rio; tudo dependerá da imaginação da 

criança. Ao terminar o desenho no fundo 

do quadro, a criança deverá colorir o fundo 

e o Saci-pererê, com suas cores preferidas, 

utilizando giz cera, tinta ou lápis de cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registro: Favor mandar uma foto no grupo do Whatsapp da turma. 

 

 

 



Dia 3 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destrezas e desafios corporais  

CONTEÚDO:  aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas para si. 
Experimentação e ajuda na criação de desafios diferentes para um mesmo movimento. 
 

OBJETIVOS: buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e buscando 
seus próprios níveis de destreza corporal. 

 

Desenvolvimento: Passo a passo: confecção de uma peteca com materiais recicláveis. 

- Pegar duas ou três folhas de papéis usados e amassar bem, em forma de 

bola. 

- Com uma tesoura sem ponta, recortar as alças da sacola plástica e guardar 

para depois amarrar a peteca. 

- Recortar o fundo e a lateral da sacola. (deixar a criança recortar, mesmo que 

saia picotado e torto). 

- Arrumar a sacola em cima de uma mesa e colocar o papel amassado no centro. 

 

- Levantar todas as extremidades da sacola, unindo-as e girando (torcendo) para 

ficar mais fácil de amarrar. 

- Amarrar a tira da alça na parte da base da peteca, onde está o papel amassado. 

A criança terá dificuldades para amarrar e o adulto poderá segurar nas suas 

mãos para auxiliar. 

 

 

Atividade: oriente a criança para bater com a palma da mão na base da peteca e que um jogará para o outro 

rebatendo e tentando não deixar a peteca cair no chão. Para ficar divertido, todas as pessoas da casa podem 

brincar, sem esquecer de manter o distanciamento social. 

 

 Se 

Registro: Favor mandar vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 4 - Arte Literária: Dimensão epistemológica e axiológica  

CONTEÚDO: gêneros literários:  contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e 
narrativas diversas, como um texto jornalístico por exemplo. Conhecimento da realidade (articular ao conteúdo 
de uma ou mais áreas da matriz curricular). Interpretação dos textos em rodas de conversa. 
 
 

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 
vinculação ativa das crianças com a produção literária. Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à 
criança pautados na lógica do movimento do real. Participação em rodas de conversa. 
 

 

Desenvolvimento: vamos ouvir a historinha dessa lenda sobre a origem dos Sacis, mas não se esqueçam é apenas 
uma lenda... 

https://www.youtube.com/watch?v=jVWJAN79NPc 

 

Atividade: depois de ouvir essa historinha desenhe um Saci da forma que você entendeu e conseguir.  

 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVWJAN79NPc

