
O lenço é um livro de imagem que conta a história de uma menina que pega emprestado 
um lenço da mãe emprestado e o transforma em capa de rainha, buquê de flores, trança 
de Rapunzel e mais um monte de coisas incríveis enquanto viaja pelo mundo da imagi-
nação. 

As páginas do livro foram pensadas de maneira a deixar muitos espaços vazios, justamen-
te para permitir que o leitor complemente as cenas e as paisagens de acordo com a sua 
vontade e inspiração no momento da leitura.

Além disso, a ausência do texto escrito possibilita ao leitor criar sua própria versão para 
a história a partir das imagens apresentadas e da sequência em que elas aparecem no 
livro. 
As histórias que nascem são muito ricas e podem ajudar bastante no desenvolvimento 
oral e no registro escrito de crianças tanto da educação infantil quanto dos primeiros 
anos do Ensino Fundamental.

Dentro da sala de aula, o livro pode ser usado de diversas maneiras, dependendo do 
tipo da classe e da intenção do professor. A construção de narrativas coletivas, orais ou 
escritas, criadas a partir de ideias e contribuições dos alunos é o ponto de partida ideal 
para dar início a um trabalho mais amplo que pode abranger conteúdog não só da área 
de Língua Portuguesa, mas também de Artes e Ciências. Veja a seguir algumas ideias de 
atividades feitas a partir da leitura do livro que ajudarão bastante na hora de escolher 
como trabalhar com seus alunos.
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Crianças adoram brincar com panos. Distribua pequenos pedaços de tecido ou TNT 
para que seus alunos brinquem livremente, explorando o material. Você nem imagina 
quantas coisas eles são capazes de fazer com um lenço!

CABANAS, CORTINAS E O QUE MAIS A IMAGINAÇÃO PERMITIR
Uma outra possibilidade é construir com eles cabanas com panos amarrados na sala de 
aula ou no quintal da escola. Muitas vezes, o simples fato de pendurar um pano na sala, 
muda a maneira de as pessoas circularem pelo espaço, o que é muito interessante so-
bretudo com crianças da educação infantil. Os pequenos também adoram usar os panos 
para criar cortinas e brincar de “se apresentar” como se estivessem em um teatro ou 
circo.

 DESENHANDO PANOS
Uma boa atividade para as crianças mais velhas é pedir que desenhem panos em dife-
rentes situações. Esticados, pendurados, dobrados, amassados, copiando, de memória ou 
como desenho cego (sem olhar para o papel). Essas são atividades interessantes porque 
ajudam as crianças a “destravarem” o desenho, que muitas vezes começa a ser censura-
do à medida em que eles crescem e se sentem incapazes de reproduzir fielmente o que 
veem na realidade. O resultado é surpreendente!

RECRIANDO CENÁRIOS
As páginas do livro tem imagens feitas com carvão, praticamente sem paisagens ou fun-
dos. Que tal pedir aos alunos que refaçam essas ilustrações em folhas de papel A3 com 
bastões de carvão ou giz pastel? Estimule seus alunos para que usem toda imaginação em 
suas composições. Você pode pendurar as produções num varal e usá-las como referên-
cia para construir com eles uma nova versão para a história. Eles vão adorar!

LISTAS MALUCAS
Crianças em processo de alfabetização adoram listas. Pensando nis-
so, após uma primeira leitura, convide seus alunos a construir listas 
para as situações vividas pela personagem. As listas podem ter:

• nomes para a personagem e para o seu bicho de estimação;
• coisas que se pode fazer com um lenço;
• qual é o bicho de estimação da menina;
• o que ela estava conquistando quando fincou a 

bandeira;
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• como era o reino dessa rainha;
• com quem ela se casou;
• que tipo de flores tinha no buquê;
• de onde vinham e onde moravam os fantasmas.

É importante lembrar que quanto mais malucas forem as listas, mais divertida vai ser a 
brincadeira. Num segundo momento, com as listas ainda na lousa, tente recontar a his-
tória com a colaboração dos alunos, usando o maior número possível de itens listados. 
Vai ser muito interessante comparar a história criada a partir das listas com a primeira 
versão da narrativa. Qual será a mais divertida?

Crianças maiores podem criar oralmente suas próprias versões para a história a partir 
das listas. E para aqueles que já estiverem alfabetizados, o professor pode pedir que es-
crevam pequenos textos usando as listas como referência.

VERSÕES PARA A HISTÓRIA
Após uma primeira leitura, mostre as imagens do livro ao grupo e peça a eles que criem 
uma nova versão para a história. Veja a seguir algumas maneiras divertidas de explorar 
ainda mais as narrativas criadas:

Linguagem oral x linguagem escrita: a história criada pode ser registrada na 
lousa, exatamente da maneira como foi proposta pelos alunos para que num segundo 
momento, eles possam transcrevê-la para seus cadernos fazendo as adaptações e cor-
reções necessárias. Essa é uma boa forma de chamar a atenção deles para as diferenças 
entre as linguagens falada e a escrita.

Um começa, outro termina: após uma primeira leitura, divida a turma em duplas 
ou trios e peça que eles comecem a escrever uma nova versão para a história (as duplas 
podem ter um escriba e um narrador). Após algum tempo peça que as crianças troquem 
os textos entre si, de forma que um grupo possa concluir a história que outro grupo 
começou. É importante que ao final do trabalho os alunos tenham a chance de ler suas 
composições e refletir sobre as dificuldades e surpresas desse processo.

Roda de história: as crianças sentam-se em roda. Com um lenço na mão, você inicia a 
história. Em seguida passa o lenço para o próximo aluno que continua a historia e passa o 
lenço (e a palavra) ao próximo colega e assim sucessivamente até que todos tenham tido 
a chance de contribuir com a construção da narrativa. Ao final, a palavra e o lenço voltam 
a você que conclui a história dizendo, por exemplo, que a brincadeira foi interrompida 
porque a mãe apareceu e pediu o lenço de volta. Essa atividade fica ainda mais divertida 
e dinâmica com o uso de uma ampulheta para limitar o tempo de cada criança. Você 
pode pedir que alguem registre a história para ler em voz alta no fim da atividade ou 
pode gravar/filmar a atividade para que as crianças ouçam suas vozes como num ditado 
e registrem o texto em seus cadernos. 



CARTA À MÃE
Na última página do livro a menina aparece assustada, enquanto vemos o pé da mãe re-
fletido no espelho. Chame a atenção das crianças para o fato de que na quarta capa, mãe 
e filha aparecem de mãos dadas e peça a elas que criem uma carta/bilhete imaginário que 
a filha pudesse ter escrito para a mãe após a cena apresentada na última página. O que a 
menina disse para que a mãe não ficasse brava com ela?

Ciências
Crianças adoram brincar com cores. Experimente tingir pequenos pedaços de 
pano branco com corantes naturais. Você pode usar uma tigela com suco de uva, 
ameixas, café, chá, cenoura ou açafrão e deixar os retalhos de molho de um dia 
para o outro.

Para criar efeitos incríveis, use elásticos ou fitinhas para amarrar pedaços do 
pano e mergulhe-o todo na tigela (sem deixar de molho). Depois de seco, 
retire as fitinhas/elásticos. As crianças vão adorar ver que algumas partes, que 
estavam amarradas e a tinta não conseguiu penetrar, permaneceram brancas 
criando lindos desenhos no tecido.

Esse trabalho pode ficar ainda mais rico se vocês fizerem uma pesquisa sobre 
comidas que “mancham” o tecido e maneiras naturais de eliminar essas manchas 
(as mães dos alunos podem ajudar nessa parte!). Uma outra ideia interessante é 
pesquisar o uso de corantes naturais em tribos indígenas, eles vão adorar!

*A Meta do Milênio 2 tem como objetivo atingir o ensino básico universal, ou seja, o ensino de qualidade para todos e, assim, permitir a 
forma- ção de adultos alfabetizados e capazes de contribuir para a sociedade como cidadãos e profissionais. Para mais informações sobre 

as Metas do Milênio, acesse: www.pnud.org.br
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