
• 1 caixa de papelão
• 1 rolo de papel higiênico
• Tecido preto ou azul (pode ser malha 

ou tnt)
• Cola quente
• Cola branca
• 6 colchetes (tipo bailarina)
• Folhas de papel color set coloridas  e 

uma preta
• Velcro preto (pode ser de 16 mm)
• 1 folha de jornal
• Moldes (anexo)
• Tesoura
• Estilete
• Canetinha preta
• Lápis de escrever e caneta

Você irá
 precisar de:

Uma caixa enfeitada na mão, uma história no coração.  
Vamos confeccionar uma caixa para contar a história de 
Talita e o seu vestido azul?
Técnica: cenário com caixa 
de papelão interativa.
Criação de Cristina Lazaretti
Adaptação: Juliana Furlanetti



Corte as abas da caixa de 
papelão (reserve) e encape-a 

com tecido azul ou preto, 
usando a cola quente.

Passos:

1

3

4

2 Nas folhas de papel color set, risque e corte as peças que irá 
utilizar: fl ores, gramados, árvores, janelas, vestido, sol, lixos 
e lixeira(s). Para o sol, você poderá cortar 3 faces amarelas, 3 
faces laranjas e 1 preta.  Para a casa e telhados use as abas da 
caixa de papelão. (moldes em anexo).

Com a cola quente, cole velcros ásperos 
nos miolos das fl ores do gramado grande 

e, na casa, um pedaço em cima e dois 
embaixo, como mostra a ilustração.

Cole velcros macios no verso das árvores, 
no verso do vestido e no verso dos 
pedacinhos de jornais amassadinhos (lixos).

Posicione a casa no centro da caixa e os 
gramados por baixo, para marcar onde 
ela será colada. Então, aplique gotas de 
cola quente somente em seus 5 ângulos 
e fi xe-a na caixa. Isso servirá para que 
os gramados deslizem para dentro e para 
fora da casa.

5

Se preferir, veja a versão em vídeo de como montar 
e contar essa história acessando os links:
http://migre.me/efCX9
http://migre.me/efDBi



Na parte inferior, cole o gramado grande e a lixeira. Com o estilete, faça uma abertura na boca 
do latão de lixo (onde os lixos serão jogados no decorrer da história). Continue a abertura do 
papelão na parte de trás.
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Corte verticalmente o 
rolo de papel higiênico e 
cole-o na parte de trás. 
Funcionará como um 
depósito de lixo.

Com uma linha de cola quente na parte de baixo dos 
gramadinhos, fi xe-os nas laterais da caixa, abaixo do nível 
dos gramados que sairão da casa. Esses gramadinhos serão 
os apoios dos gramados médios (que deslizam para fora da 
casa) no decorrer da contação.

Com a tesoura, faça um furo no meio da 
casa e no centro da janela. Neste furo, 
encaixe a janela na casa, furando o tecido 
e abrindo o colchete na parte de dentro 
da caixa. Faça o mesmo com as outras 
peças (outras partes da janela, telhados e 
sol).
Dica: calcule sempre a distância destas 
peças para não impedir o deslizamento dos 
gramados médios.
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Cole dois pedacinhos de velcro (parte 
áspera), um em cada lado do  telhado 
(para as árvores).

10

Antes de contar a história. Depois de contar a história.

E... está pronta a sua caixa para contar a história do livro O vestido azul, 
de Sandra Aymone!

Como a história pode ser contada?

Conforme mostra a primeira fi gura desta página, prepare a caixa, colando os 
jornais com velcro nas fl ores e na casa; desalinhe o telhado e as janelas. O sol 
e os gramados médios devem estar recolhidos.  O vestido e as árvores devem 
estar escondidos atrás da caixa.
Com o decorrer da história, é só apresentar cada elemento: primeiro o vestido 
aparece, depois as janelas e telhado se alinham, em seguida os jornais são 
jogados no latão de lixo e, por fi m, os gramados médios, as árvores, e o sol 
aparecem.
Lembre-se de ensaiar bastante a história antes de contar e usar uma entonação 
de voz que envolva a plateia na história. Músicas e parlendas sempre são bem 
vindas antes ou depois da contação.
Boa sorte!
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