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Uma festa com ares de palácio real, muitos convidados e um desafio animal: Que roupa usar 
no baile do rei para o prêmio ganhar? A história do livro Com que roupa irei para a festa do rei? 
fala de bichos, escolhas, culturas, fantasias e inteligência por meio de versos rimados e de imagens 
instigantes, que fazem o leitor passear em cada uma das páginas procurando adivinhar quem são 
os animais e como serão suas fantasias quando estiverem prontas. E afinal, que roupa usará o 
monarca, uma fantasia simples ou algo mais chique, de marca?

Quem está escondido atrás do tecido?
O livro propõe um trabalho de imagens muito interessante e você pode explorá-las com os 

alunos antes da leitura. Converse com eles sobre o título da obra – Com que roupa irei para a festa 
do rei? – e pergunte, por exemplo: Quem estaria fazendo essa pergunta? Quem seria o rei? Que 
tipo de festa é essa: de gala, à fantasia, no palácio, ao ar livre? Que relação pode existir entre os 
animais da capa e o título da história?  Levantadas as hipóteses, explore as imagens das páginas 
16 a 22, em que os animais aparecem escondidos atrás de um tecido branco. O objetivo é que os 
alunos descubram que animais são eles apenas observando a sombra e algum detalhe do corpo 
deles que esteja fora do tecido. Liste as respostas dos alunos na lousa ou em uma folha à parte, 
para retomar as respostas em outra atividade. Então, passe à leitura do livro.

Ler uma história faz bem para a memória
Proponha uma primeira leitura individual e silenciosa, para um contato inicial dos alunos com 

a história. Depois, trabalhe com palavras mais raras no vocabulário deles, como arauto, monarca, 
súdito. Peça que procurem o significado desses termos no dicionário e encontrem um sinônimo 
para cada um: mensageiro, rei (ou soberano) e vassalo, respectivamente. Agora eles podem reler 
os versos em que essas palavras aparecem, substituindo-as pelos respectivos sinônimos. Isso os 
ajudará a ampliar o repertório vocabular.

Na sequência, proponha a leitura da história em voz alta e de forma coletiva. Então, peça 
a diferentes alunos que leiam os textos de cada página e os memorizem. Nas páginas em que 
houver mais de uma estrofe, cada aluno pode ficar responsável por uma delas. Dê-lhes tempo para 
trabalhar individualmente a leitura da página escolhida, explorando 
a pontuação, o ritmo e a pronúncia das palavras. Feito isso, passe 
à leitura do livro, ficando cada aluno responsável por sua parte. 
Depois amplie um pouco mais a proposta, incentivando os alunos a 
memorizar os respectivos textos para que a última “leitura” seja feita 
sem o livro. As rimas facilitam bastante a memorização e esse tipo de 
trabalho também ajuda na apropriação da história pelos alunos.
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É sempre bom inventar novas formas de rimar
Ainda explorando as rimas que colaboram para a construção do texto, proponha aos alunos 

que criem os próprios versos, que poderiam entrar na história. Organize-os em trios para que eles 
possam desenvolver juntos os textos. Peça que escolham um novo animal ou uma nova fantasia 
e criem seus versos inspirados por eles. Caso tenham dificuldade na produção do texto, sugira 
algumas palavras que eles poderão usar para rimar e chame a atenção deles para o fato de que 
os versos do livro são curtos, o que os ajudará na escolha do vocabulário, por exemplo. Depois 
eles devem mostrar sua criação para a turma e aproveitar para ilustrá-la com base nas ilustrações 
do livro. Para isso, ofereça papel, lápis de cor, tinta e retalhos de tecido. Se achar oportuno, sugira 
a elaboração do livro da turma com o resultado dessa atividade, como uma sequência ou um 
desdobramento da história do livro.

 Ao chegar a sua vez, você irá de roupa lisa 
ou de estampa xadrez?

Agora organize com a turma um desfile de fantasias que eles gostariam de usar se fossem 
convidados para a festa do rei. Primeiro, dispostos em círculo, eles devem falar de suas escolhas 
e as justificar dizendo por que acham a fantasia interessante para usar na festa. Não haverá 
problemas se algumas escolhas se repetirem, porque a criação das fantasias as diferenciará. 
Depois dessa conversa, transforme a sala em um grande ateliê, em que cada aluno será o alfaiate 
da própria fantasia. Disponibilize materiais diversos para 
que eles possam elaborar suas peças: tecidos diversos 
e coloridos; papéis de tipos, cores e formatos variados; 
fitas coloridas; tintas para pintar o rosto; lantejoulas; 
material reciclável (como jornais, garrafas PET, caixas de 
leite, sacolas plásticas) etc. Corte para os alunos o que 
for necessário para evitar que eles manuseiem tesouras 
ou outros objetos cortantes, evitando acidentes. Deixe-
-os livres para imaginar como transformar suas ideias 
em uma fantasia real. É importante que eles pensem em 
referências de fantasias que conhecem, mas que se sintam 
donos de suas ideias e priorizem a criatividade. Por fim, 
você pode organizar um desfile das fantasias e distribuir 
novos livros como prêmio (todos ganham) ou ainda 
promover uma feira de troca de livros entre os alunos que 
simbolize o prêmio recebido pelo jabuti da história.
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