A Venda
Autora: Lúcia Hiratsuka
Ilustrações: Lúcia Hiratsuka
Faixa Etária: A partir de 5 anos
Formato: 23x26 cm
A história escrita e ilustrada por Lúcia Hiratsuka é bastante apropriada
para a Educação Infantil e para as séries iniciais do Fundamental I. Os
irmãos Nico e Lina, duas crianças sensíveis e curiosas, personagens de
outras duas narrativas, Corrida dos Caracóis e Antes da chuva, mergulham
no imaginário infantil, convivem harmoniosamente consigo mesmas, com
os adultos, interagem com o cotidiano e também com a natureza.
Lia e Nico adoram espiar o que tem de novidade na venda E desta vez eles se encantam com
uma bola.- Vamos comprar? – Nico perguntou para a irmã. Mas, ao contar as moedas que
ganhou da avó, Lia percebeu que não ia dar. Decidem, então, brincar de venda, para
completar o dinheiro e comprar a bola.
A história, ilustrada com traços bem leves e suaves, resgatam o sabor da descoberta, da
brincadeira, da fantasia e, principalmente, a simplicidade da infância. Esses aspectos,
ausentes hoje na maioria das crianças, têm sido abordados nas escolas através dos bons
livros de literatura.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre a obra
1. Na história que você vai ler, escrita e ilustrada por Lúcia Hiratsuka, a autora conta
sobre dois irmãos, Lia e Nico. Os dois adoram brincar. Use seus conhecimentos e sua
imaginação e dê um palpite... Você acha que eles brincam de quê?

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: conferir as hipóteses e resgatar a leitura do aluno
1.
2.
3.
4.
5.

Reconte oralmente a história.
Quanto você acha que eles tinham para comprar a bola? E quanto faltava?
Quanto você acha que eles conseguiram em dinheiro com a venda dos produtos?
Coloque preço nos produtos colocados à venda.
Escolha outros produtos para colocar na venda dos irmãos.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para conhecer a vida e a produção artística de Lúcia Hiratsuka.
2. Leia as outras duas histórias Corrida dos caracóis e Festa antes da chuva também
vividas por Lia e Nico.
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3. Traga embalagens de produtos para a sala de aula. Com seus colegas discuta o tipo
de produto, para que serve e quanto custa. Obedecendo a estes critérios
mencionados, separe um espaço na sala e arrumem as embalagens.
4. Listem as brincadeiras preferidas da classe.
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