
Materiais:
•	 Malha branca (44 x 20 cm)
•	 Malha preta (70 x 45 cm)
•	 Retalho de malha preta (70 x 15 cm)
•	 Retalho vermelho (ou fita de cetim)
•	 Pequenas caixas de papelão

•	 Retalho de espuma ou isopor
•	 Arame ou lacre de saco de pão
•	 Cola quente
•	 Tesoura
•	 Papéis e EVA coloridos
•	 Sementes

Vamos contar a história deste livro?
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Na malha preta 
maior, faça um nó 
no lado que mede 
45 cm.

Agora, faça um 
corte vertical até 
chegar no nó. 

Para os pés, dê 
um nó em cada 
pedaço.

Coloque o corpo do 
boneco centraliza-
do sobre o retalho 
preto...

 ...e dê um nó! Para fazer as 
mãos, dê nós 
nas pontas.

Agora, dobre a malha 
branca ao meio e faça 
um pequeno picote para encaixar 
a cabeça do boneco. Amarre com 
cetim ou retalho vermelho.

Por fim, crie flores de papel, PET, EVA ou 
outro material e cole (com cola quente) no 
arame e na espuma ou no isopor.
Faça isso em todos os vasos, exceto no de 
Thai, o único vaso que não nasce flores.

Brinque com o som de um instrumento para anunciar a entrada do 
imperador, por exemplo.
Sugestão de instrumentos: cabuletê, tambor, atabaque, gongo.

Técnica: boneco de nó e materiais recicláveis



Como a história pode ser 
contada?
 1)  Comece contando a história com as flores dos vasinhos 

viradas para baixo, dentro das caixinhas.
2) Apresente o personagem Thai (boneco de nó) e suas 

características às crianças. Depois, mostre as sementes 
para ilustrar as que foram distribuídas pelo imperador.

3) Na história, no momento em que as crianças aparecem 
com suas plantas para mostrar ao imperador, as flores 
devem ser viradas para cima e ficar à mostra. O único 
vaso que não terá flores à mostra será o de Thai.

4) Mostre muita empolgação ao contar a história e interaja 
com os participantes perguntando o que fariam no lugar 
de Thai. Ao final, pergunte quem agiria como Thai, ou se 
já passaram por isso alguma vez.
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