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Ela realmente queria escrever uma história 
sobre esse tema, desde que fosse muuuito
sensível, como “A Menina Bonita do Laço
de Fita”, livro pelo qual ela é apaixonada.

Léia Cassol é escritora de literatura infantil
e contadora de histórias.

A autora escreveu o livro "Ana, o Cachorro
e a Boneca" motivada pelos pedidos de 

alguns professores, pois eles queriam uma 
história sobre uma menina

de descendência afro.



Um dia ela estava numa escola e viu uma menina 
de  4 anos. A menina gritou de longe
“Léia Casooool”. A autora olhou a menina,
foi chegando pertinho... Então a menina falou:

- Sabia, Léia Cassol, que eu 
também tenho um cachorro?
- Aé? E qual é o nome do teu
cachorro? – perguntou a escritora.
- É Zumbi! – Respondeu a menina.
- Zumbi? E qual é o teu nome?
- Luanda!



E foi assim, que a Léia Cassol encontrou na 
Luanda e no Zumbi a inspiração para o livro. 
Toooodas as outras coisas do livro fazem parte 
da cultura afro. E é muito legal ver as crianças 
descobrindo essa história!



MOTIVAÇÃO
PARA ESCUTA/LEITURA



1Que tal convidar seus alunos para 
sentarem em uma rodinha,
no chão para conhecerem um linda 
história? O convite e organização 
poderá ser feito durante a
entoação de uma canção de ninar 
africana. Você encontrá várias na 
internet, no YouTube. Sugerimos " 
Iro Ye - Arranged by Jill Gallina" ou 
Banaha, ambas são encontradas
no YouTube.



Antes de mostrar o livro, pergunte aos 
alunos se eles já ouviram a canção alguma 

vez e a opinião sobre ela (se a acham 
bonita, de que lugar pertence, qual a 

origem...). Por fim, esclareça que
vem de um continente chamado

África (se puder utilizar outras
referências como histórias, filmes...). 
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Apresente a capa do livro e peça para os alunos
a descreverem. A história poderá ser contada
através da técnica do varal - onde as ilustrações 
ampliadas estarão sendo expostas (penduradas
a uma corda) a medida em que o texto será
apresentado. 
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Esse recurso auxiliará em

identificar na narrativa o modelo de 
ser acumulativa. No decorrer da

leitura, as crianças poderão
participar acrescentando os novos 

elementos que vão surgindo. 

•



4Após a descoberta da história, a
professora poderá propor que a turma 
converse sobre o que ouviu: como é a 
personagem, o que ela tem, como ela é... 

Pode-se salientar os adjetivos
(atributos/qualidades) respectivos aos 

elementos presentes na narrativa,
indagando dobre o seu significado. Por 

exemplo: Por que os olhos são curiosos; 
Por que o cachorro é corajoso; Por que o 

jogo é antigo e assim por diante.



SUGESTÃODE ATIVIDADES



•• Que tal preparar um bingo
contendo todos os personagens

e objetos que aparecem na história?
Dependendo do nível e faixa-etária

da turma, pode ser trabalhado a letra
inicial ou escrita de cada item. 

Cada cartela poderá conter seis
elementos e, após o jogo,

cada particicpante poderá fazer um lindo 
desenho contendo todos os itens



•
•

• Propor uma pesquisa sobre o continente
africano: localização (ver mapa), descobrir 

sobre hábitos e costumes, animais que existem 
no lugar, tentar descobrir mais histórias

que representem sua cultura.

• Apresentar ilustrações da história 
a fim de que os alunos as coloquem 
e ordem seguindo a sequência
dos acontecimentos.



•
•

• Confeccionar máscaras utilizando 
materais diversos: bandeja
de papelão, papel machê, gaze de 
gesso. No final uma linda exposição 
poderá ser organizada!

• Apresentar um jogo diferente que 
ajuda a contar. Existem vários jogos 
africanos para trabalhar a disciplina

de matemática. Um deles é o Mancala.
É um jogo feito com caixa de ovos 

e ajuda na aprendizagem
da contagem.



Este objeto tem importante significado
na história, nos tempos da escravidão,

nos navios negreiros. É quando as mães
as confeccionavam com pano do pedaço
de suas saias para acalmarem seus filhos 

e trazerem alegria ao grupo. 

A oficina poderá ser organizada
em pequenos grupos com a apresentação

da história comom motivação.
O material necessário são retalhos

de tecidos, cordões ou fitas coloridas. 
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•• Organizar uma oficina de Abayomi.
Abayomi tem origem yorubá e costuma ser uma 

boneca negra. Abayomi quer dizer encontro
precioso: Abay = encontro e omi = precioso.
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