
 

PROJETO DE LEITURA   
VALENTINA 
 

 

Valentina 
 

Autor: Márcio Vassallo 
Ilustrações: Suppa 
Faixa Etária: A partir de 9 anos 
Formato: 23x28cm 
 
A menina Valentina acreditava ser uma princesa, acreditava ser especial, 
diferente. Conhecia apenas o seu mundo, vivia muito longe de tudo. Um 
dia desceu do castelo e foi com os pais na beira de outro longe, lá 
embaixo, o lugar que as pessoas chamavam de Tudo. Esta história, 
criada pelo escritor Márcio Vassallo, surpreende o leitor.  

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivo: levantar hipóteses sobre o livro 
 

1. A história Valentina, criada pelo escritor Márcio Vassallo, conta que a menina 

Valentina acreditava ser uma princesa, acreditava ser especial, diferente. Conhecia 

apenas o seu mundo, vivia muito longe de tudo. Um dia desceu,  do  que ela julgava 

ser seu castelo, e foi com os pais lá embaixo, na cidade. Use seus conhecimentos e 

sua imaginação e responda:  

b. Onde você acha realmente que  Valentina morava – cidade, bairro, tipo de 

moradia?   Justifique seu ponto de vista. 

 
Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do aluno 
 

1. Discuta com seus colegas a forma como Valentina era criada. Registre as suas 

discussões.  

2. Elabore um perfil de Valentina e de sua família através de colagem. 

3. Compare Valentina com as outras meninas de sua idade. Registre através de cores.  

4. Conte como Valentina se sentiu quando descobriu quem era realmente.    Conte 

como se fosse ela. 

   
Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno  
 

1. Para saber mais sobre o autor visite o site www.marciovassallo.com.br. Depois da 

leitura de seu perfil, elabore uma entrevista com ele, com perguntas e respostas.  

2. Para saber mais sobre a ilustradora visite o site www.suppa.com.br. Dentre os seu 

livros, escolha um que tenha lhe chamado a atenção. Justifique sua escolha.  

3. Crie um diálogo entre a Valentina e autor com a intenção de que os dois se 

conhecem mais.   
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