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roteiro de leitura

QUENCO, O PATO

“expectativas”: o que são, quando surgem, 
os efeitos quando atingidas ou não.
> Questione as expectativas de todos 
em relação à obra que lerão e explore 
diferentes possibilidades para o que for 
expresso. Por exemplo, se algum deles 
tiver a expectativa de que o patinho fale 
como gente, converse com a classe sobre 
a humanização dos animais nas histórias.

2. Histórias com animais

antes de ler o livro

As atividades sugeridas nesse roteiro 
podem ser realizadas em diferentes dias, 
dependendo da idade e da capacidade 
de concentração e envolvimento de cada 
aluno leitor.

a) atividades de preconhecimento/
contextualização do tema

1. Expectativas... o que são?
Criar um clima de expectativa pode aguçar 
a curiosidade dos alunos a respeito de 
uma obra nova. Na aventura do Quenco, 
o tema “diferença” pode ser antecipado 
para os sentidos da leitura serem bem 
explorados. Sugestões:
> Converse com os alunos sobre o conto 
O patinho feio, de Hans Christian Andersen, e 
solicite que façam uma pesquisa perguntando 
aos pais e parentes como é a história. 
> Em classe, compartilhe as informações 
para organizar coletivamente a narrativa.
> Proponha um debate sobre o tema 

Dar características humanas aos 
animais é um recurso bastante utilizado 
em contos e fábulas. Neste texto, Ana 
Maria Machado explora esse recurso 
numa sequência temporal própria dos 
contos (movimentos que se estendem 
num tempo longo) e apresenta o que 
se pode chamar de “ensinamentos” 
para os relacionamentos, ainda que não 
os expresse na estrutura de “moral da 
história”, como nas fábulas.
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> Peça que procurem, apenas nas imagens 
do livro, exemplos da utilização desse 
recurso.
> Pergunte em seguida: quais seriam as 
intenções da autora para a utilização desse 
recurso?
> Peça outros exemplos de histórias 
que apresentem os animais com 
características (sentimentos e/ou ações) 
humanas.

B) atividades de familiarização  
com o livro

Manuseando o livro

4. Auxilie os alunos a organizar o 
conhecimento sobre os aspectos técnicos 
da obra:

Título do livro: QUENCO, O PATO
Autora: ANA MARIA MACHADO
Ilustrador: ALCY
Coleção: BARQUINHO DE PAPEL 
Editora: ÁTICA

5. Encaminhe a leitura da biografia 
da autora, perguntando antes se 
conhecem a escritora Ana Maria Machado. 
Se possível, ajude os alunos a acessar  
o site da autora.

biografia da autora

Ana Maria Machado nasceu em 
1941, no Rio de Janeiro, e tem 
três filhos. Com doutorado em 
Letras, trabalhou como professora 
universitária, jornalista, radialista,  
artista plástica e foi dona de uma 
livraria especializada em obras  
para crianças. Tem mais de cem  
livros publicados no Brasil e obras 
traduzidas em mais de 18 países.  
Criou suas primeiras histórias para  
a revista Recreio, em 1969. Ganhou 
seu primeiro prêmio, João de Barro,  
em 1977, com História meio ao 
contrário. É uma escritora consagrada 
no Brasil e no exterior: ganhou o  
Hans Christian Andersen, prêmio 
mundial de literatura infantil.  
Em 2003, foi eleita para a Academia 
Brasileira de Letras. Para saber  
mais sobre a autora, veja o site  
www.anamariamachado.com

1. Estimule os alunos a manusear a 
obra. Para isso, de maneira desafiadora, 
peça que olhem a capa e verifiquem 
as pistas que aparecem sobre o que 
se pode esperar da história (nomes 
de pessoas, figuras, título, editora, 
aponte ou demonstre o que aparece na 
contracapa…). 

2. Peça que folheiem as páginas 
observando textos (tamanho, tipo de 
letra, palavras e/ou sinais de pontuação), 
imagens (elementos que aparecem 
ilustrados, tipo de traço, cores…).

3. Chame a atenção das crianças para os 
detalhes físicos do livro (tipo de papel, 
tamanho da obra, paginação…).

O início de uma leitura pode ser 
o disparador de uma busca pela 
satisfação da curiosidade acerca 
do conteúdo da obra. Um início 
estimulante, aliado a um modo de os 
leitores localizarem pistas da história 
do livro, certamente levará a um 
aprendizado dinâmico da leitura.

6. E o ilustrador Alcy, quem já leu livro 
ilustrado por ele?
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biografia do ilustrador

Cartunista consagrado, Alcy começou 
sua carreira criando cartuns e charges 
para os principais jornais e revistas 
do país. Nos anos de 1970, passou 
a ilustrar livros infantis, trabalhando 
também como editor de arte. Com 
seu traço engraçado e ágil, Alcy 
vem desenhando histórias dos mais 
importantes autores brasileiros, além 
de ilustrar livros de sua própria autoria. 

pata, perus, marrecos, gansos, 
cabritinhos…), que orientará sua atenção 
na escuta da história. Ao final de cada 
trecho lido ele registra, com desenhos 
e palavras, o que acontece com o(s) 
personagem(ns). A história toda pode ser 
retomada oralmente a partir da montagem 
de um cartaz que forme a versão coletiva 
da escuta. Sugestão:

ElEMEntos dA nArrAtivA

Cenário 
Onde tudo acontece

Fazenda / campo / lagoa /
galinheiro

Personagens
Quem participa  
da história

Muitos bichos / Quenco /
mamãe e papai patos /  
irmãos de Quenco /
Pipico…

Conflito
Problemas que 
os personagens 
enfrentam

Patos nadam, mas Quenco 
não gosta de água. Seus 
pais ficam chateados  
e preocupados.

7. Hora de começar a leitura. Para 
estimular a busca de sentidos do texto, 
proponha a questão:
> O que acontecerá na vida de Quenco? 

durante a leitura do livro

Bate-papo soBre a história

Na leitura compartilhada, faça algumas 
interrupções em momentos estratégicos 
do texto, formulando perguntas que gerem 
suspense sobre possíveis acontecimentos 
da história, ajudem o leitor a compreender 
melhor a obra e abram a possibilidade de 
a criança fazer relações com sua vida e com 
outras histórias. Crie procedimentos que 
possam auxiliar na leitura do livro, como:

1. Faça a leitura do texto verbal por 
partes, para que a turma escute cada 
trecho buscando informações sobre os 
bichos que aparecem na história (como 
são, o que fazem, o que acontece com 
cada um...).

2. Registre: cada aluno recebe uma 
folha com o nome do(s) personagem(ns) 
(Quenco, Pipico, papai pato e mamãe 

Durante a leitura, peça a participação 
de alunos mais seguros em relação à 
escrita e liste no cartaz palavras que 
caracterizem alguns elementos da 
narrativa, como sugerido acima.

3. Comece a leitura da primeira parte, 
das pp. 2 a 5, com a exploração oral da 
ilustração e, em seguida, do texto verbal. 
Ao término da leitura, dê o tempo de 
registro aos alunos e peça que auxiliem 
com ideias acerca do cenário no cartaz. 

4. Antes do trecho das pp. 6 a 9, provoque 
os alunos com as questões: 
> O que pode acontecer num lugar como 
o que foi apresentado até aqui? 
> É possível levantar hipóteses a partir das 
expressões dos bichos?

Prepare os alunos conversando sobre 
situações especiais que acontecem 
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no início da vida das crianças, como 
batizados, entrega de presentes simbólicos 
e o sentido de alguns ritos que marcam o 
desenvolvimento. Pergunte: 
> É possível pensar em situações assim 
para os bichos? 

5. Chame a atenção para o que acontecerá 
nas pp. 10-11, perguntando:
> Quenco atenderá as expectativas da 
família pato?

6. Ao final da exploração das imagens e 
da leitura verbal do trecho das pp. 10 a 13, 
pergunte:
> Qual será a reação da família e dos 
amigos de Quenco? Ele vai ficar triste?

7. Antes de continuar a leitura, volte 
ao cartaz. Peça ajuda aos alunos para 
localizar os personagens. Explique a 
ideia de conflito na narrativa e peça à 
turma que ajude a completar a coluna 
correspondente do cartaz.

ilustração. Comente e questione: 
> Novamente Quenco surpreendeu os 
leitores. Vocês acham que haverá mais 
surpresas na história?

10. Converse sobre a possibilidade de 
os finais de história trazerem surpresas, 
como nas pp. 22-23. Estimule os alunos, 
perguntando:
> Das histórias que conhecem, quais 
os surpreenderam no final?

11. Volte ao cartaz dos elementos da 
narrativa e complemente com o que  
a classe sugerir.

depois da leitura

a) hora do deBate

Introduza questões para que a classe 
reflita sobre alguns momentos da obra. 
Some outras questões que possam fazer 
a ligação entre a história e o universo 
do aluno, sua imaginação e realidade, 
experiências e sonhos. Algumas sugestões: 

1. Proponha uma conversa em roda 
para que os alunos possam falar de suas 
impressões a respeito da obra. No início, 
peça que voluntários comentem o que 
acharam da história e coordene as falas 
para que todos ouçam opiniões diferentes. 
Em seguida, lance perguntas que ajudam 
na elaboração dos sentidos que a narrativa 
pode suscitar:
> Na opinião de vocês, por que Quenco 
era um patinho diferente?
> O que a família de Quenco esperava 
que ele fizesse? 
> De que maneira a situação de Pipico 
provocou Quenco?
> Quem já viveu uma situação parecida 
com a de Quenco, de fazer algo que não 

Algumas aves que nadam, como 
patos e cisnes, conseguem flutuar 
sobre a água porque suas penas são 
impermeabilizadas por uma secreção 
oleosa, produzida pela glândula que 
têm perto da cauda. Com o bico, 
essas aves espalham a camada de 
óleo pelas penas.

8. Com a leitura das imagens e do 
texto verbal das pp. 16-17, estimule a 
curiosidade da turma questionando:
> O que será que o personagem Pipico 
fará nesta história?

9. Comece a leitura das pp. 18 a 21 com o 
texto verbal e depois peça que os alunos 
façam a relação entre o que ouviram e a 
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gosta para poder ajudar um amigo?
> O que Quenco gostava de fazer? 
> Na ilustração da p. 15, Quenco tem dois 
livros: O patinho feio e Pedro e o lobo. 
Vocês conhecem essas histórias?

2. Peça que os alunos demonstrem com 
mímica (gestos e expressão corporal, 
sem falas) as reações dos seguintes 
personagens da história: 
> como os filhotes viviam no sítio;
> a reação da mãe pata quando Quico 
nadou pela primeira vez;
> a reação do pai pato quando Quenco 
reclamou da água; 
> a atitude de Quenco quando Pipico 
precisou de ajuda.

B) atividades de reconhecimento  
dos elementos da narrativa

A discussão a respeito da forma e do 
conteúdo da obra auxilia os alunos a 
compreender a estrutura do texto literário 
e seus significados e contribui para futuras 
produções. Nessa conversa, é importante 
introduzir reflexões sobre a composição da 
narrativa lida. Algumas sugestões:

1. Compreendendo o quadro dos 
elementos da narrativa:
Volte ao cartaz de registro dos elementos 
da narrativa e proponha reflexões:
> Os lugares apresentados na história 
foram importantes e contribuíram para o 
entendimento do texto?
> Se a autora apresentasse a casa da 
fazenda, faria alguma diferença na história?
> Vocês acham que a história poderia 
acontecer em outro cenário? Qual?
> Quais são os personagens que mais 
atuam na história?
> Quais atuam menos?
> De quais personagens vocês mais 
gostaram? Como eles são?

> Quais os personagens envolvidos no 
conflito?
> Quais os personagens que não 
aparecem nesse momento?
> Como o conflito foi resolvido?

Auxilie os alunos a perceber as 
diferenças entre personagens 
principais, que atuam mais 
intensamente na trama narrativa 
(participam de todo o enredo, 
centralizam ações e definem conflito), 
e personagens secundários, que 
auxiliam na composição das relações 
na sequência da narração. Fale do 
protagonista, que centraliza as ações 
fundamentais, o conflito da trama.

De maneira geral, o conflito é a 
situação que desestabiliza a estrutura 
apresentada no início da narrativa. 
É um problema a ser resolvido 
durante a história, o que acontece, 
geralmente, no final, no desfecho.
Um desfecho surpreendente é  
um recurso que agrada leitores  
e enriquece uma história.

2. Outros elementos da narrativa:
> Peça aos alunos que encontrem o trecho 
do texto que demonstra a resolução 
do conflito e aproveite para nomear o 
desfecho.
> Releia o início da história destacando 
as frases “era uma vez”, na p. 2; “perto  
da casa... ficava o galinheiro”, na p. 4;  
“lá é que morava a família de seu Pato  
e de dona Pata”, na p. 5… Por essas 
frases vocês sabem quem está contando a 
história? É um cavalo? Um pato? O Quenco?
> Explique a narração em terceira pessoa 
que caracteriza o narrador observador.
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Aproveite o quadro dos elementos da 
narrativa para analisar outras histórias 
conhecidas da turma. 

c) atividades de criação

1. Explore os recursos da personificação 
na criação de histórias para dramatização. 
Para isso, estimule a classe a expressar 
corporalmente as características dos 
animais escolhidos e organize a produção 
de cenas. Quem sabe uma cena 
complementa a ideia de outra?

2. Com a ajuda do cartaz dos elementos 
da narrativa, a classe poderá, dividida em 
grupos, inventar novas histórias facilmente. 
Solicite a cada grupo a composição de 
um novo cartaz, com novos elementos 
– caprichar no conflito deixará a história 
ainda mais interessante. Em seguida, peça 
que escrevam a história criada. Não se 
esqueça de propor a leitura dos trabalhos 
para a apreciação da classe toda.

narrador 
A história é contada em terceira 
pessoa, caracterizando um narrador 
observador, ou seja, ele não participa 
dos acontecimentos.


