
Essa história é baseada em uma lenda japonesa 
sobre dois coelhos que habitam a Lua.

Muitas pessoas conseguem enxergar figuras e 
personagens nesse satélite natural. Alguém de 
sua casa já observou a Lua e viu algo diferente? 
Aliás, qual foi a última vez que você olhou para 
a Lua? Experimente olhar hoje ou ao longo da 
semana para ver o que acontece com ela!

BRINCANDO DE ILUSTRAR

TOUR VIRTUAL
Em São Paulo, no tradicional bairro da Liberdade, 
há o Museu Histórico da Imigração Japonesa. O 
museu possui um acervo de mais de 97.000 itens 
pertencentes aos imigrantes japoneses, tais como 

documentos diversos, fotos, jornais, 
microfilmes, livros, revistas, filmes, 

vídeos, discos LP, pinturas, 
utensílios domésticos e de 
trabalho e quimonos –  

que registram a história 
desses imigrantes aqui  
no Brasil. No site  

http://www.museubunkyo.org.br/ 
é possível conhecer uma parte 

do acervo e as exposições 
permanentes.

CONHECENDO 
MELHOR A LENDA 
DO COELHO LUNAR
No vídeo a seguir você conhecerá a lenda que 
inspirou a história desse livro:

https://www.youtube.com/watch?v=3OM4HPBwNUw

Que outras lendas você conhece?

ENTREVISTA
A escritora Janaina Tokitaka é neta de japoneses 
e adora conhecer histórias tradicionais do Japão. 
Que tal se as crianças conversarem sobre suas 
origens – por videoconferência, telefone, como 
for possível neste momento – com avós, tias e 
primos? Que tradições orais elas podem descobrir 
nessas conversas?

Faça um desenho da Lua do jeito que ela aparece 
para você. Como todo o texto do livro foi escrito 
em versos, outra brincadeira pode ser anotar 
aquele de que você mais gostou e ilustrá-lo.

É necessário ter o livro para realizar essas atividades.

LISTAS
Crianças amam listas! Que tal listar, por exemplo, 
nomes de astros, estrelas, planetas, satélites onde 
elas gostariam de morar? Se elas morassem na Lua, 
o que será que fariam lá? Outra ideia de lista? Que 
tal uma lista de nomes para esses coelhos? Ou de 
outros animais que morariam na Lua? Ah, como 
o livro tem rimas, liste em sua casa palavras que 
rimam com “coelho” – só para começar!

E não para por aí! Vamos testar seu conhecimento 
sobre o Japão e a cultura japonesa? Vamos 
listar tudo que você conhece que seja de origem 
japonesa? Vale comida, vestuário, desenhos 
animados, filmes, cidades, eventos, esportes e o 
que mais você lembrar!
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