Corrida dos Caracóis
Autora: Lúcia Hiratsuka
Ilustrações: Lúcia Hiratsuka
Faixa Etária: A partir de 5 anos
Formato: 23x26cm
Lúcia Hiratsuka, escritora e ilustradora premiada, em Corrida dos
Caracóis cria uma história em que a brincadeira e a imaginação da criança
são o fio condutor da narrativa. Lia encontrou um caracol na horta. E Nico
encontrou outro. – Vamos apostar? Ver qual chega ao outro canto
primeiro? Lia lançou um desafio. – O meu está saindo! – gritou Nico. –
Psiu... Vai começar a corrida.As crianças, ao seguirem os rastros dos bichinhos, enfrentam
perigos, descobrem lugares inesperados. Percorrem morros, montanhas, florestas num sobe
e desce sem fim. Vivem, assim, um momento fantástico, mágico, no rastro dos caracóis.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre a história
1. Na história que você vai ler, os irmãos Lia e Nico vão até a horta buscar um pé de
alface que a mãe pediu. Porém, eles encontram dois caracóis e...
a. O que você acha que acontece? Conte oralmente.
b. Desenhe os caracóis.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1. Conte oralmente o que aconteceu na horta.
2. Conte oralmente o que aconteceu durante a corrida dos caracóis. Conte como se
fosse um dos caracóis.
3. Escolha nomes para os caracóis.
4. Escolha uma página sem texto e escreva uma frase, de acordo com a história.
5. Continue a história através de desenhos.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno
1.
2.
3.
4.

Pesquise para conhecer a autora e seus outros livros.
Pesquise para saber sobre os caracóis.
Pesquise sobre os diferentes tipos de horta.
Observe uma horta. Registre o que observou.
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