
Carta para o rapaz que vejo da minha janela 

 
Propostas para pais, educadores, 
bibliotecários, professores... 
Estas são algumas ideias para se realizarem atividades tendo por base este livro. 
Deve-se adaptar ou escolher a proposta conforme a idade da criança. 
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1) CORREIO 
A Madalena deixa a carta num buraco do tronco do salgueiro. Com o aparecimento da internet, o 

correio-eletrónico passou a ser o meio privilegiado para troca de correspondência.  

 

Propostas de atividades:  

a) Escrever uma carta ou um postal e enviar para um amigo. Não esquecer de colar o selo e 

escrever o remetente e o destinatário nos sítios corretos. 

b) Os pombos-correio tiveram uma importância muito grande nas guerras. O Cher Ami foi um 

dos mais condecorados da Primeira Guerra Mundial. Pode-se conhecer a sua história neste 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=EGs0ViUTen0&t=100s . 

 

2) LOBO 
No livro há um lobo. 

 

Propostas de atividades:  

a) Descobrir o lobo.  

b) Será um lobo bom ou um lobo mau? Inventar uma história com a Madalena, o rapaz e o 

lobo. 

 

 

3) COELHO 
O coelho tem um ar meio louco.  

 

Propostas de atividades:  

a) Na história As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, a menina cai na toca de um 

coelho. Será o mesmo? Rever a história e comparar semelhanças e diferenças. 

 

 

4) BORBOLETA 
Num dos primeiros painéis está uma linda borboleta com estrelas e uma lua nas asas. 

 

Propostas de atividades:  

a) Fazer uma borboleta com a técnica de origami. 

b) Em Portugal, existem 137 espécies de borboletas diurnas e mais de 2500 borboletas 

noturnas.  Pesquisar sobre as espécies de borboletas portuguesas. 

c) Desenhar várias borboletas com paisagens, frutas ou outros motivos irreais nas asas. 

https://www.youtube.com/watch?v=EGs0ViUTen0&t=100s


Carta para o rapaz que vejo da minha janela 

 
Propostas para pais, educadores, 
bibliotecários, professores... 
Estas são algumas ideias para se realizarem atividades tendo por base este livro. 
Deve-se adaptar ou escolher a proposta conforme a idade da criança. 

 
 

2 

 

5) SONHO 
A ilustração, composta por vários painéis, é o sonho da Madalena e tem várias situações oníricas: 

peixes a mergulhar nas árvores, pessoas a voar… 

 

Proposta de atividade:  

Criar uma história com os seguintes elementos:  

a) Um pássaro coxo, um lápis falador e uma praia com palmeiras que dão caramelos. 

b) Sete galinhas azuis, um pato quadrado e uma nave espacial. 

c) Um livro aborrecido, uma bicicleta sem rodas e uma folha de papel amachucada. 

 

 

6) ACORDEÃO 
Os painéis do livro estão colados a duas folhas dobradas em acordeão. 

 

Propostas de atividades:  

a) Pintar uma folha com um padrão e fazer um leque. 

b) Construir um livro acordeão simples. O livro Vamos fazer um livro? apresenta várias 

opções. 

c) Descobrir o acordeão (instrumento musical). 

 

 

 

NOTAS: 

a) Para aprender a fazer estereoscopia (efeito 3D), consultar o guião do livro A muda 

dos gatos. 

b) O livro Vamos fazer um livro? ensina a fazer um livro túnel. 


