
VIAGEM PARA A LUA
Texto e ilustrações: Agnès de Ryckel
Tradução: Vânia Maria Araújo de Lange
Temas: Diversidade animal, Curiosidade,  
 Imaginação e Aventura
Temas transversais*: Meio ambiente 
Recomendado para alunos da Educação  
 Infantil (leitura compartilhada) ao 3o 
 ano (2 a 8 anos)

Apolo XI, o astronauta norte-americano, Neil Armstrong, entrava para a história como 

o primeiro homem a pisar na Lua e a avistar a Terra de lá. Na internet, é possível assistir, 

em diversos sites, ao vídeo da NASA com a transmissão ao vivo desta conquista feita 

na época. Também aproveite para explicar os movimentos de rotação e translação da 

Terra e, ainda, apresentar aos pequenos o sistema solar. Estudo de meio: que tal uma visi-

ta ao planetário ou a algum observatório astronômico? Dormida: e que tal dormir uma 

noite na escola para, todos juntos, observarem o céu? O que veem? Para completar, 

além de uma rodada de pizza e sorvete, que tal uma sessão pipoca para saber mais sobre 

os animais assistindo ao desenho nacional O Grilo Feliz (Start Desenhos Animados, 

Brasil, 2001) e ao clássico O Rei Leão – o ciclo da vida (Disney Pictures–1994)?

Assunto abordado, que tal construir juntos, com material reciclado, um sistema 
solar no teto da própria sala de aula?

Conclusão: convide toda a comunidade escolar para uma grande exposição com 

toda a produção dos alunos. No final, os pequenos apresentarão, vestidos com as fan-

tasias feitas por eles próprios (Artes e Expressão Corporal), a dramatização da história 

trazida pelo livro, que também apresentará a canção criada pelos pequenos. 

Outras leituras

O Nascimento da Lua. Texto e ilustrações: Coby Hol. Tradução: Gilda   
de Aquino. São Paulo: Brinque-Book, 2001.
Qual o Sabor da Lua. Texto e ilustrações: Michael Grejniec. Tradução: 
José Feres Sabino. São Paulo: Brinque-Book, 2002.
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Fazendo histórias, estreitando laços
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Após a leitura
 Hora de propor atividades:

Língua Portuguesa: a autora usa vários adjetivos ao longo da história. Quais 

são? Para que servem? O texto apresenta diversos tempos verbais. Ajude os alunos a 

identificá-los e trabalhe com eles o uso de cada tempo verbal. O som de cada animal 
também é representado por um verbo diferente. Que tal encontrar esses verbos no 

texto? E que tal, com a ajuda do professor de Música, conhecer canções que falem 

dos sons dos animais? Duas dicas são Arca de Noé (5a faixa do CD Furunfunfum no 
Carnaval, 2005) e Bicharia (1a faixa do CD Os Saltimbancos de Chico Buarque, 1977). 

E que tal criar uma nova canção que fale de outros animais e seus sons?

Ciências/Geografia (Meta do Milênio 7):
Animais: divida os mais de 30 animais do livro de acordo com o número de gru-

pos da classe e peça que pesquisem cada um deles: hábitat, classe, reprodução, sons, 

função na cadeia alimentar etc. As informações deverão ser trabalhadas em sala de 

aula. Estudo de meio: para enriquecer a pesquisa, que tal visitar o zoológico? Outra 

valiosa experiência poderá ser uma visita ao Museu de Zoologia da USP cujas coleções 

abrangem diversos grupos zoológicos e constituem o maior acervo mundial de fauna 

da região neotropical. O museu fica na Avenida Nazaré, 481, Ipiranga (SP). Para mais 

informações, ligue para (11) 2065-8100, ou acesse www.mz.usp.br. 

Com a ajuda do professor de Artes, que tal confeccionar, com material recicla-

do, uma grande maquete do mapa-múndi com a localização dos animais estudados? 

Além da localização de cada animal, a maquete também deverá apresentar infor-

mações como clima, relevo, vegetação etc. Também poderão ser desenvolvidas ofi-

cinas (Artes) de fantasias, máscaras, dobraduras e fantoches de material reciclado 

dos animais pesquisados. 

Lua: tire dúvidas e ressalte a im-

portância da Lua na Terra (nas marés, 

por exemplo), quais as fases da Lua... 

Aproveite para visitar a Histó-
ria: conte-lhes que, em 20 

de julho de 1969, a bordo da 

VIAGEM PARA A LUA

Professor
Quem já não sonhou em cruzar o espaço sideral num foguete com destino à Lua? 

É exatamente este o sonho dos diversos animais de Viagem para a Lua. Com texto e 

ilustrações criativos, que permitem a ampliação do vocabulário, o livro também pos-

sibilita desenvolver um envolvente trabalho pedagógico de maneira interdisciplinar.

Motivação para a leitura
Reúna os alunos em círculo, apresente o livro com a capa aberta e mostre-lhes 

que se trata de uma única ilustração: que história o livro traz? Por que o céu é cor-de- 

-rosa? Abra nas pp.2 e 3: que outros animais podem ser vistos? Aproveite para explo-

rar os dados bibliográficos. 

Lendo o livro
A primeira leitura deverá ser feita pelo professor para que todos possam ter uma 

boa compreensão do texto. Abra espaço para o debate: o que descobriram? 

Em seguida, comentários: 

pp.4 e 5: o que o elefante carrega com a tromba? 

pp.8 e 9: peixes “voando” ao lado de abelhas?! Como? 

pp.10 e 11: o que há de diferente nos animais?

pp.14 e 15: urso-polar junto a camelo e canguru? 

pp.18 e 19: apenas dois animais dão as ordens. Quem são eles?

pp.20, 21, 22 e 23: o que acontece com o foguete?

pp.24 e 25: qual a cor do céu? Peça que comparem com o 

céu das páginas anteriores. 

pp.26 e 27: o que veem no horizonte? 

Nas pp.5, 6, 9, 11, 12, 19, 23 e 25 aparecem frases e al-

gumas palavras em negrito. Peça que as encontrem e descubram 

por que isso acontece.

Notaram que aparecem no livro ilustrações de mais de 30 

animais? Que animais são esses? 


