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A MENINA DO
CABELO ROXO EM...

O CHÁ DAS
MARAVILHAS



Léia Cassol é escritora de literatura infantil e contadora de histórias.
O livro “A Menina do Cabelo Roxo em... O Chá das Maravilhas”
é um intertexto com a história ‘Alice no País das Maravilhas”, 
porque a autora gosta muuuuuito dos clássicos.
No livro “Chá das Maravilhas”, os personagens do mundo da Alice 
levam diferentes chás para o lanche da tarde da Menina do Cabelo 
Roxo: alegria, gentileza, coragem, afeto e paciência.
Por isso que esse livro tem como seu principal tema dos valores.
Que outros chás você e as crianças levariam?



SUGESTÕES
DE ATIVIDADES



“Chá lá lá, chá lá lá, eu vou brincar de chá
chá lá lá eu quero tomar chá...”

1 - Que tal iniciar o momento da hora do conto com uma música? 
Pergunte para as crianças o que elas sabem sobre chá: O que é?; 
Como es faz?; Para que serve?; Que gosto tem?

2 - Você poderá apresetar a história solicitando a ajuda de alguns 
alunos a medida em que os personagens vão aparecendo Sugestão: 
separe acessórios, peças de roupas para caracterizar cada
personagem, como por exemplo: um relógio para o Coelhinho 
branco, um óculos bem bacana ou uma echarpe para a Lagarta,
uma gravata para o Gato de Botas, um laço de fita para a Lebre 
Maluca, um lindo e diferente chapéu para o Chapeleiro.

Os alunos menores adoram quando participam
da contação de histórias. A canção inicial poderá ser 

inculída entre um convidado e outro. E, no final, cada 
um poderá inventar e dizer o su chá preferido!



3 - Agumas questões poderão ser levantadas para o grupo 
após conhecerem o texto:

• Quais as personagens que apareceram na histórias?
• De que outras histórias são conhecidas?

• O sabor ou tipo de chá que cada uma escolheu ter haver 
com a sua persnalidade/característica?

• Qual você mais gostou?
• Qual chá você escolheria?



MOTIVAÇÃO PARA 
ESCUTA/LEITURA



• Se a história for apresentada em uma turma de alfabetização, 
algumas atividades envolvendo a escrita do nome
das personagens poderão ser realizadas. Seguindo o nível
de cada turma, poderá ser dada a ênfase na letra inicial
ou nas sílabas que compõem a palavra. Caça-palavras,
cruzadinhas, jogos de encaixe são ótimos para fixar
o vocaulário das novsa palavras!

• Cada aluno poderá desenhar o seu chá 
preferido e enfeitarum painel e/ou cartaz 

contendo o nome e personagens da história.



• Uma enquete poderá ser organizada com
a seguinte questão: Você gosta de tomar chá? 
Sim ou Não? Os alunos poderão utilizar
o momento do intervalo ou outro período para 
pesquisar com a comunidade escolar a opnião. 
Na volta, os dados poderão ser organizados em 
tabelas e ou gráficos para melhor análise 
da pesquisa. O professor poderá aproveitar
para lançar mão de desafios matemáticos que
contemplem as informações da enquete.



• Para casa poderá ser organizada uma 
pesquisa osbre chás e ervas que são 
conhecidas pelos familiares. E que tal 
organizar um lindo painel expondo
as diferentes ervas e suas funções?
Se houver interesse da turma uma
pequena horta ou espiral de ervas 
poderá ser criada e cultivado na sala.



• E como atvidade para o encerramento um convite 
para o delicioso chá para a turma ou extensivo

os familiares. Um chá com rosquinhas e biscoitos 
pintadinhos! Que delícia! Momentos de visitação

e integração com as famílias são muito importantes 
para o desenvolvimento das crianças e bom

andamento das atividades escolares.
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