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Professor

Com texto e ilustrações extre-
mamente ricos, ...E a Lua sumiu 
permite trabalhar de maneira mul-
tidisciplinar ao longo de todo um 
semestre.

Motivação para a leitura

Reunidos em círculo no pátio, 
apresente o livro com a capa aber-
ta e mostre-lhes que se trata de 
uma única ilustração: que história 
o livro traz? O que são os ponti-
nhos amarelos? Abra na p.1: o que 
faz a tartaruga aqui? E, nas pp.2 e 
3, que bichos são esses? Vá para a 
p.32, e apresente a biografi a dos 
autores.

Lendo o livro

A primeira leitura deverá ser feita 
pelo professor. Em seguida, mais 
uma leitura do mediador, mas que 
conduza os alunos a uma análise 
mais aprofundada, abrindo espaço 
para o debate: o que descobriram?

Em seguida, peça que comen-
tem:

pp.4 e 5: Por que está tudo tão 
escuro? O que são os pontinhos 
amarelos?

pp.6 e 7: Que bichos são esses?
pp.8 e 9: Opa! Quem “acendeu” a 

luz?
pp.10 e 11: Por que o sapo tem a 

língua tão comprida?
pp.12 e 13: O urubu fala em ostra 

e ameba. O que são?
pp.14 e 15: Os pontinhos amare-

los começam a tomar forma e se 
parecem com...?

p.18: A minhoca fala em claustro-
fobia. O que é?

pp.20 e 21: Têm ideia de como 
o morcego enxerga no escuro? 
O rabo do sagui é tão longo! Por 
quê?

p.22: Como os cupins conse-
guem comer madeira?

pp.24 e 25: Por que a girafa tem 
pescoço tão comprido? E como a 
coruja consegue dar um giro de 
360º com o pescoço?

pp.26 e 27: Como a tartaruga 
consegue “entrar” no casco? 



pp.28 e 29: Eclipse: alguém sabe 
o que é?

pp.30 e 31: O que veem? O que 
são os diversos olhinhos abertos 
no mapa do Brasil?

Notaram que aparecem no livro 
ilustrações de 25 animais e outros 
três são citados no texto? Que ani-
mais são esses? Peça para que re-
lacionem todos eles e, em grupo, 
tentem descobrir qual a principal 
diferença entre eles apontada no 
livro.

Após a leitura

História detalhada, hora de pro-
por atividades:

LÍNGUA PORTUGUESA:

O autor usa expressões como 
“pavio curto”, “arder em brasa” e 
“pôr a mão no fogo”. Em grupo, 
peça aos alunos que pesquisem o 
seu signifi cado e descubram ou-
tras usadas em nosso dia a dia. As 
expressões serão apresentadas em 
cartazes com desenhos ilustran-
do (Artes) cada uma delas. Numa 
brincadeira divertida, cada grupo 
também poderá escolher algumas 
dessas expressões para apresentar 
aos colegas por meio de mímica 
(Expressão Corporal). Adivinhas: a 
cada página, o livro traz uma adivi-
nha. Que outras adivinhas conhe-    

cem? Peça que pesquisem e, por 
que não, criem adivinhas para 
compor um livro coletivo. O livro 
será ilustrado pelos próprios alu-
nos (Artes).

CIÊNCIAS/GEOGRAFIA (Meta do 
Milênio 7):

Animais: divida os 28 animais 
do livro de acordo com o número 
de grupos e peça que pesquisem 
cada um deles: hábitat, hábitos ali-
mentares, classe, reprodução, fun-
ção na cadeia alimentar etc. E qual 
o som emitido por cada um deles? 
As informações deverão ser discu-
tidas e trabalhadas com o profes-
sor e os demais colegas em sala 
deaula. Estudo de meio: para en-
riquecer a pesquisa, que tal duas 
visitas ao zoológico? Sim, duas: 
uma diurna e outra noturna, para 
que possam perceber a principal 
diferença entre os animais apon-
tada pelo livro. Outra valiosa ex-
periência poderá ser uma dormida 
na escola, para observar quais ani-
mais no jardim e no entorno têm 
hábitos noturnosou não. Também 
poderão aproveitar para observar 
o céu: o que veem? Onde e em 
que fase está a Lua? Para comple-
tar, que tal uma sessão pipoca para 
saber mais sobre os animais: Vida 
de Inseto (Disney/Pixar-1998), Ma-
dagascar (DreamWorks-2005) ou 



Rei Leão (Disney Pictures–1994)?
Pesquisas concluídas, os alunos 

confeccionarão um cartaz para 
cada animal com as respectivas in-
formações, que também será ilus-
trado (Artes) pelos alunos com o 
próprio bicho e o mapa indicando 
sua localização geográfi ca, clima, 
relevo, vegetação etc. Também po-
derão ser desenvolvidas oficinas 
(Artes) de máscara de papel machê 
ou gesso, dobradura e fantoche 
de material reciclado dos animais 
pesquisados.

Eclipse: em grupos, peça que 
pesquisem o que é um eclipse. 
Em classe, aprofunde o assunto, 
tire dúvidas e explique a diferença 
entre eclipse lunar e eclipse solar. 
Aproveite para comentar a impor-
tância da Lua na Terra (nas marés, 
por exemplo). Também aprovei-
tepara explicar os movimentos 
de rotação, translação da Terra e 
a função dos satélites, que apare-
cem nas pp.30 e 31. Estudo de meio: 
que tal uma visita ao planetário ou 
a algum observatório astronômico 
próximo? Pesquisas concluídas, 
que tal fazer um calendário com a 
projeção dos eclipses lunares e so-
lares, que deverão ocorrer no Brasil 
nas próximas duas décadas? Quais 
serão visíveis? E que tal construir 
juntos, com material reciclado, 
umsistema solar no teto de algum 
cantinho da escola, que poderá ser 
a própria sala de aula?

Conclusão

Que tal compartilhar as novas 
descobertas com toda a comuni-
dade escolar? Convide todos para 
uma grande exposição: de um lado 
do pátio, pendurados em varais, 
os cartazes com as expressões de 
nossa língua. De outro, os cartazes 
com os animais. Em outro canto, o 
sistema solar confeccionado pelos 
alunos junto com os calendários 
de eclipses. As máscaras, dobradu-
ras e fantoches também terão es-
paço especial e servirão de incen-
tivo aos visitantes para que façam 
suas próprias criações nas oficinas 
oferecidas ao longo do dia. O livro 
coletivo de adivinhas será lança-
do nesse dia. Ao final, os alunos 
dramatizarão, no palco, uma peça 
(Expressão Corporal) na qual vão 
apresentar as características dos 
animais representados por eles.



Indicação de leitura dos 
mesmos autores

• O Enigma da Lagoa. Texto de 
Milton Célio de Oliveira Filho, ilus-
trações de Maté. São Paulo: Brin-
que-Book, 2010.

* Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do Ministério da Educação 
e Cultura, acesse: www.portal.mec.
gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como 
objetivo atingir o ensino básico 
universal, ou seja, o ensino de qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e profi 
ssionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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