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O livro trata de temas que abrem 
caminho para conhecimentos ge-
rais, contribuindo para atingir o 
ensino básico universal. apenas 
valorizando o contato com a natu-
reza poderemos garantir a susten-
tabilidade ambiental.

Como seria?

Muitas vezes pensamos em 
como seria uma coisa, se ela não 
fosse assim... Para esse tipo de 
pensamento não tem idade certa. 
Você já pensou como seria a noi-
te sem a lua? É sobre isso que essa 
história fala e nos mostra também 
as fases da lua.

Preparando a leitura

Antes de entrar na sala de aula 
para ler o livro, proponha que os 
alunos o façam de olhos venda-
dos ou fechados. Ou então pro-

ponha uma brincadeira na qual 
passem pela experiência da escu-
ridão (como Cobra-Cega, ou Gato-
-Mia...). Depois disso, inicie a leitu-
ra com eles.

Abrindo o livro

(pp.4 e 5) Os animais tinham 
medo da escuridão. E os alunos? 
Quais deles têm medo do escuro? 
Se eles chegaram a fazer a propos-
ta anterior, peça a eles que contem 
a experiência.

(pp.6 e 7) Os animais pedem 
para que o Sol os ilumine também 
à noite. Provoque os alunos a per-
ceberem as diferenças do dia e da 
noite: se o Sol aceitar, como será? 
Qual vai ser a diferença entre o dia 
e a noite? Para que precisamos do-
dia? E da noite?

(pp.8 e 9) Talvez as crianças não 
saibam que a Terra é redonda e 
que gira. É um bom gancho para 
explicar, ou pelo menos tocar no 
assunto com eles. Pode ser inte-
ressante e bem ilustrativo usar 
uma lanterna e uma laranja, ou 
algo redondo e mostrar para eles 
que quando a lanterna ilumina um 
lado o outro fica escuro e, com a 
rotação, a laranja vai sendo ilumi-
nada parte por parte. Na Terra isso 
dura um dia inteiro! Assim, você 
pode esclarecer para eles por que 
é que quando aqui é dia, no Japão, 
por exemplo, é noite. Antes de vi-



rar a página, desafi e os alunos a 
adivinharem qual é a surpresa que 
o Sol vai fazer para os animais du-
rante a noite.

(pp.10 e 11) A surpresa era uma 
fatia de luz. Que fatia de luz é essa? 
Será que os alunos adivinharam? 
“Viva!” Exclamaram os animais. 
Eles exclamaram isso porque es-
tavam felizes; peça para que os 
alunos se lembrem de outras ex-
clamações que expressam alegria 
e felicidade. Se eles não consegui-
rem se lembrar, dê algumas como 
exemplo (Oba! Uau!)

(pp.12 e 13) De uma noite para 
a outra, a Lua cresceu um pouco. 
Pergunte aos alunos quem já repa-
rou que a Lua cresce e quem sabe 
que essa Lua se chama Lua Cres-
cente.

(pp.14 e 15) Essa Lua redonda 
é mais conhecida. Confi ra se os 
alunos sabem que se trata da Lua 
Cheia. Será que eles sabem então 
dizer qual será o próximo passo da 
lua? Descubra com eles na p.18

(pp.18 e 19) Provavelmente as 
crianças não sabem o signifi cado 
da palavra “minguando”. Expli-
que pra elas e aproveite para dar 
o nome de mais uma das fases da 
Lua: a Lua Minguante.

(pp.20 e 21) Os animais estão 
se sentindo ingratos. Conte aos 
alunos que essa palavra: “ingrato”, 
vem de “gratidão”, agradecimento. 
O que os animais esqueceram de 

agradecer mesmo? Pergunte se 
eles se lembram.

(pp.24 e 25) O que os alunos 
acharam da solução que o Sol ar-
rumou? Veja se eles perceberam 
que é assim até hoje: a Lua cresce 
até fi car cheia, depois diminui até 
sumir e começar a crescer de novo.

Ampliando a leitura

Retome com eles as fases da Lua 
(Nova, Crescente, Cheia e Min-
guante). Explique como é cada 
uma: a nova é quase nada, a cres-
cente e a minguante são meia-lua 
e a cheia é redonda. Para as crian-
ças que já conhecem as letras, 
pode ser contada uma curiosidade 
interessante para diferenciarem a 
Lua Minguante da Lua Crescente: 
a Lua Crescente é uma letra C, de 
crescente. E a minguante é um D, 
de “decrescente”, o contrário.

Peça para que as crianças, ao 
anoitecer, tentem olhar a Lua. Tal-
vez elas descubram qual Lua está 
no céu nesse dia. No dia seguinte 
pergunte quem conseguiu ver e 
como estava. Confira no jornal, 
junto com eles, qual é a fase da Lua 
neste dia.

Mostrando novamente o livro, 
chame a atenção para as ilustra-
ções. Elas são feitas de colagem. 
Organize uma oficina de colagem, 
papel, cola branca e o que quiser 
colar. Mas já que falamos tanto de 



natureza, por que não usar coisas 
da natureza, como folhas e flores 
secas, areia, algodão...?

Leve para os alunos imagens da 
Lua vista de perto. As crateras são 
sempre impressionantes de ver.

Voltando para a p.4, mostre que 
temos um morcego, um animal 
que sai durante a noite. Conte 
a eles que existem animais que 
saem durante o dia: pato, cavalo, 
borboleta...) e animais que saem 
à noite (morcego, coruja, maripo-
sa...). A classe, dividida em dois 
grupos, ou a classe toda em dois 
dias diferentes, pode fazer dois 
painéis: um dos animais noturnos 
e um dos animais diurnos. O pai-
nel pode ser feito com desenhos, 
colagem de fotos, e, dependendo 
da idade, pode ter os nomes dos 
animais escritos. Enfeite o painel 
dos animais noturnos com estre-
las e cores escuras e o painel dos 
animais diurnos com cores claras e 
desenhos que remetam ao dia
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* 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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