
agua daoao
Que tal contar a história do João da água de forma 
simples, usando materiais recicláveis?

Você precisará de:
 2 latas
 Barbante
 Prego
 Martelo
 Cola quente

Com prego e martelo, faça 
furos nas laterais, perto 
da boca, de duas latas, para 
amarrar barbantes. Eles serão 
as alças dos latões.

No fundo de uma das latas, 
faça furos com o prego (de 
fora para dentro). Passe uma 
tira de papel crepom por um 
furo, de fora para dentro e, 
depois, de dentro para fora. 
Repita com várias tiras de 
papel crepom, preenchendo os 
furos.

Faça flores com retalhos de EVA e cole-as em 
palitos de sorvete ou de churrasco pintados com 
guache verde. 

Como a história pode ser contada?

Antes de contar esta história, prepare 
a lata colocando todo o papel crepom 
para dentro da tampa, no fundo da lata, 
sem que os ouvintes vejam.
Separe as crianças em dois grupos, 
abrindo um corredor no meio delas por 
onde você contará a história. Este 
corredor simbolizará a estrada que 
João percorre todos os dias para buscar água.
Distribua as flores apenas para as crianças de um dos lados. Do outro 
lado, se desejar, distribua galhos secos, folhas secas etc.
Quando estiver na cena do latão furado, tire a tampa do fundo da 
lata que tem o crepom e caminhe com este latão voltado para os 
ouvintes que têm a flor nas mãos. As crianças ficarão surpresas ao 
verem a “água” caindo do latão de João. 
Ao final da história, quando João chama seus irmãos para verem a 
estrada, seu irmão menor observa as flores lindas que João regou 
com seu latão furado. E, então, observarão que haverá flores 

somente de um lado da estrada. Você 
poderá refletir com eles o porque 
disso e poderão, juntos, procurar uma 
solução para que o outro lado também 
fique cheio de flores. Além disso, podem 
organizar um lindo jardim, uma horta 
ou, quem sabe, até um viveiro de plantas 
feito de casca de ovos.

Molde para 
as flores

 Retalhos de EVA para as flores ou 
flores artificiais

 Tiras de papel crepom azul
 Palitos de sorvete ou de churrasco
 Tinta guache verde
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LATAS



Materiais para o personagem:

 1 cenoura (usaremos somente a base)
 2 garfos
 um copo plástico

 
Passo-a-passo
a)  Espete os 2 garfos na base da 

cenoura, um de cada lado.
b) Encaixe dentro do copo e decore.

CENÁRIO

Materiais para o cenário

 Tiras coloridas de papel
 Cola

Passo-a-passo
1) Cole as pontas das tiras.

2)  Dobre uma tira por cima da outra 
sucessivamente.

3) Passe cola quando chegar ao final.
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