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Agora que vocês já 
sabem quais as 

características do Saci, 
observem a imagem 1, 

em anexo abaixo e 
descubram, quais 

materiais foram usados 
pelo designer Guto Lins 
para criar essa imagem! 

Feito isso, recolha na 
sua casa objetos que 

possam ser usados na 
criação de um Saci, 

assim como fez Guto. 
Tire uma foto do seu 

Saci para compartilhar 
com a turminha quando 

voltarmos! 

Uma das brincadeiras 
preferidas do Saci é o 
“Esconde Esconde”, 

mas ao invés de 
contarmos até 10, nós 
vamos recitar o poema 

de Guto Lins:  
 

“CADÊ O SACI 

QUE ESTAVA AQUI? 

SAIU SASSARICANDO POR 

AÍ. 

 

CADÊ O SACI 

QUE ESTAVA LÁ? 

DEU UM PULO ALI E VOLTA 

JÁ. 

 

 

   



 

 

  

Capriche e atenção às 
características.  

 

CADÊ O SACI? 

COMO É QUE ELE É? 

TEM UM RODAMOINHO NO 

PÉ. 

 

CADÊ O SACI? 

QUEM FOI QUE VIU? 

NINGUÉM! 

VESTIU A CARAPUÇA E 

SUMIU.” 

 

Enquanto estiverem 
recitando a parte 

destacada, espere 
alguém se esconder e 
saia para procurar em 

seguida! 
Não precisam decorar 

o poema antes de 
brincar, mas repeti-lo 
várias vezes enquanto 

brincam irá ajudar! 
 

Você pode transcrever 
o poema para uma 

folha e deixá-lo em um 



 

 

  

lugar visível para lê-lo 
em vários momentos. 

 
E que tal decorar essa 

folha usando canetinha 
AZUL E VERMELHA 
para a observarmos 

com nossos óculos 3D 
quando voltarmos para 

a escola!? 
 

Divirta-se e arrase  

 
Na imagem 2 dos 

anexos, está disponível 
uma GiroReflexão da 

importância de se 
trabalhar com imagens 
na Educação Infantil. 

 

 
 

   

 

 

 

 



 

 

  

ANEXOS: 

IMAGEM 1 

 



 

 

  

IMAGEM 2 

 

 

ALGUMAS MÚSICAS PARA OUVIREM ENQUANTO FAZEM AS ATIVIDADES PROPOSTAS... 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bBxi5AL1iGw 

https://www.youtube.com/watch?v=ss0aQKZDlzY 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA
https://www.youtube.com/watch?v=bBxi5AL1iGw
https://www.youtube.com/watch?v=ss0aQKZDlzY
https://www.youtube.com/watch?v=tlSvKniFHXY


 

 

  

SUGESTÃO: No dia 22 de março comemorou-se o DIA MUNDIAL DA ÁGUA. Sabemos que este elemento é 

de grande importância para nossa sobrevivência, ainda mais agora, no presente momento em que nos 

encontramos. É com a ajuda dela que podemos higienizar e vencer o bichinho do coronavírus, entre muitas outras necessidades.  

Sugiro que assistam ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ppCbb7REAH8 como forma de conscientização. Se desejarem, podem 

fazer um registro desenhando suas descobertas.                                              

ROTEIRO DE ESTUDOS  À DISTÂNCIA INFANTIL III - Inglês 

      Hello Turminha linda que tanto amo!!! Vamos para mais duas atividades para essa semana?  

Dia 30/03: Para fixar o conteúdo que estamos vendo e lembrarmos dos nossos personagens que tal assistir a história do Little Book que 

vimos em sala. Chame a Mommy, o Daddy, Brothers and sister para assistirem juntos. 

https://vimeo.com/user56934990/review/319073106/c4d9fdde6c  

Dia 31/03: Lembra que fizemos um desenho da nossa sala de aula? Agora é a vez de fazer um belo desenho do local que você utiliza para 

estudar em casa. Utilize sua criatividade e os recursos que tiver em casa; tinta, cola colorida, lápis de cor, giz, material reciclável. Quando 

voltarmos vou querer ver.  

Para os papais: Segue alguns sites com ideias muito legais para fazer com os pequenos. (somente sugestão) 

Family Disney- https://family.disney.com/crafts/ 

Super Simple Learning- https://supersimple.com/content-type/crafts/ 

Story Time in English https://mailchi.mp/89fb9625f099/membershipstorytime 

International School APP ( nas lojas de aplicativos) 

Um grande beijo e boas férias!!! 

Teacher Ana Lúcia Delgado 

https://www.youtube.com/watch?v=ppCbb7REAH8
https://vimeo.com/user56934990/review/319073106/c4d9fdde6c
https://family.disney.com/crafts/
https://supersimple.com/content-type/crafts/
https://mailchi.mp/89fb9625f099/membershipstorytime

