Antes da Chuva
Autora: Lúcia Hiratsuka
Ilustrações: Lúcia Hiratsuka
Faixa Etária: A partir de 5 anos
Formato: 23x25,5 cm
Mais uma história de Lúcia Hiratsuka. Lia e Nico ouviram o latido de
Mamona na varanda. Quando eles abriram a porta, encontraram uma
enorme folha. Quem teria deixado ali? – Nico, está escrito alguma
coisa, vou ler. VENHAM PARA A NOSSA FESTA NA ILHA DOS LÍRIOS
D'ÁGUA HOJE – ANTES DA CHUVA. – Festa de aniversário? – perguntou Nico. Eles se
apressaram porque as nuvens se amontoavam no céu e precisavam chegar antes da chuva.
Nem pensar em perder a festa! Havia ainda o desafio de encontrar a ilha e descobrir quem
havia enviado o convite. Mais uma aventura, cheia de surpresas, vivida por Lia e Nico.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre a obra
A história que você vai ler, escrita e ilustrada por Lúcia Hiratsuka, conta que os irmãos Lia e
Nico ouviram o latido de Mamona na varanda. Quando eles abriram a porta, encontraram
uma enorme folha. Quem teria deixado ali? – Nico, está escrito alguma coisa, vou ler...
1. Use seus conhecimentos e sua imaginação e escreva o bilhete.

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

Reconte a história através de mímica.
Confeccione os sapinhos com materiais de sua escolha.
Crie balõezinhos para os sapinhos da página 13.
Imagine que você é Nico. Escreva um bilhete agradecendo pela festa.
Desenhe outra capa para o livro.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para conhecer a autora e ilustradora Lúcia Hiratsuka, sua vida e sua
produção artística.
2. Pesquise para conhecer a pintura com lápis grafite.
3. Pesquise para conhecer outros ilustradores de livros infantis tão importantes quanto
Lúcia Hiratsuka.
4. Pesquise para saber mais sobre a chuva.
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