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THE PROJECT

In a special celebration for the children’s week, at 
31st October ABRISA through the “Escola de Cultu-
ra” sponsored by Victorian Government organized 

a storytelling event to kids to teach one of the most 
famous stories from Brazilian Folklore, the tale of 
Saci Pererê. 

Saci Pererê is a young boy that likes to scare peo-
ple and to whistle when there is no moonlight night. 
It is also attributed to things that do not work, such 
as putting out the fire, burning the food in the pot, 
drying water in the pots, hiding objects from people 
and, mainly, causing people to get lost in the woods. 
Saci is usually portraited as a playful and funny kid, 
being very popular among young kids. 

The event was conducted via zoom, respecting the 
Covid-19 restrictions valid at that period of time. At 
the end of the session, the children could send their 
drawings of Saci to ABRISA’s e-mail so they could 
appear at this very e-book. 
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Scenario and Story 
Teller – 

  Paula Amaral

Abrisa Administration - Alba Chliakhtine

Event’s Coordination – Daniela Pierangelli

Visual Identity  – Brunna Carvalho

STAFF LIST

Meet our incredible 
team that organized 
this event and helped 
spreading the tales of 
brazilian folklore.
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Olá, eu sou o Saci. 
Você conhece mi-

nha história? 

O Saci Pererê gosta de assustar as pessoas e de 
assobiar quando não há noite de luar. A ele tam-
bém são atribuídas coisas que não dão certo, 

como apagar o fogo, queima a comida na panela, secar 
água nas vasilhas, esconder objetos das pessoas e, 
principalmente, fazer com que as pessoas se percam no 
meio do mato.

O sinal da presença do Saci Pererê sempre é um re-
demoinho. Para espantá-lo, é preciso jogar uma faca 
no redemoinho ou chamando o moleque pelo nome. 
Se alguém quiser capturar o Saci Pererê, basta jogar 
uma peneira sobre o redemoinho. Retirando seu capuz 
e prendê-lo numa garrafa, aí ele precisa obedecer ao 
que lhe mandam. No entanto, é preciso cuidado por-
que, como é cheio de artimanhas, ele sempre consegue 
escapar, vingando-se do seu captor.

Entre suas travessuras estão 
correr atrás dos animais para 
afugentá-los, montar em ca-
valos e dar nós em suas cri-
nas. Como é muito irrequieto, 
o Saci Pererê costuma apare-
cer e desaparecer misteriosa-
mente, não para um instante 
sequer, ficando a pular de um 
lado para outro e dando risa-
das agudas quando apronta 
alguma travessura.

A LENDA DO SACI PERERE
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Eu sou a Iara, amiga do 
Saci. Me ajuda a achar 

as palavras que ele 
escondeu?

ANIMAIS DA FLORESTA

ARARA - COBRA 
- MACACO - PEIXE - 
JACARÉ - ONÇA - SAPO
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Oi, aqui é o Curupira, 
o Saci escondeu 

algumas coisas do 
meu desenho.Me 
ajudar a achar?

7 ERROS
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CONTORNO DO BOTO

O Saci tirou o 
contorno do meu 

Boto cor-de-rosa. Me 
ajude a contorná-lo 
e devolver as suas 

cores.
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Enquanto 
eu dava um 
passeio pela 

floresta no meu 
redemoinho, 

acabei tirando 
as cores do 

jacaré.

PINTANDO O JACARE



9

CAMINHO DO PEIXE

O Saci não é 
fácil, tirou o 

peixe do rio e o 
colocou no copo 

d’água. Ajude 
esse peixe a 
voltar para a 

casa dele.
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Me contaram que vocês 
desenharam o Saci. Acho que ele 

vai ficar muito feliz, ainda mais 
depois de vocês terem ajudado a 
gente a arrumar a bagunça que 

ele fez pela floresta. 

DESENHOS DA TURMA
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DESENHOS DA TURMA

Dani, 9 anos

Luiza, 7 anos
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DESENHOS DA TURMA

Manu, 2 anos e meio

Matt, 7 anos
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DESENHOS DA TURMA

Rafael, 9 anos

Arthur
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RESULTADOS

ANIMAIS DA FLORESTA
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RESULTADOS

7 ERROS
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RESULTADOS
CAMINHO DO PEIXE
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