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O GRANDE PROBLEMA DA VACA LETÍCIA

 

Texto e ilustrações: Lucia Reis
Tema: Aceitação

A OBRA...

A vaquinha Letícia é amiga de todos, mas não está feliz. Acha que produzir leite não a torna tão 
interessante quanto seus amigos. O livro O grande problema da vaca Letícia nos alerta a prestarmos 
mais atenção em nossas qualidades.
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ANTES DA LEITURA…

PREPARANDO O AMBIENTE

Na sala de aula, convide as crianças para sentarem no chão livremente, no estilo “roda de conversa” para partilharem 
experiências.
Com o apoio das ilustrações do livro ou com o uso de figuras, organize um painel com ilustrações (em sulfite) dos dez 
personagens da história. Apenas a vaca deve ser desenhada completa. Quanto aos outros animais, não desenhe as 
partes que são admiradas pela vaca, elas deverão ser confeccionadas em separado em papel colorido. Exemplos: gato 
Rodolfo – pelos azuis, ovelha Clô – cachinhos dourados, cachorro Zé – orelhas, galinha Aurora – pintinhas brancas, 
cavalo Jorge – rabo comprido, pato Paulinho – bico laranja.
Coloque as peças em uma caixa e apresente-as na hora da leitura. No final, ofereça ao grupo leite em copos descartáveis.

PARA COMEÇO DE CONVERSA

Exponha, em uma altura acessível às crianças, cada uma das figuras dos animais na sequência em que são citados na 
obra, mas não os nomeie. Deixe a vaca por último. No momento da leitura, apresente-os às crianças e pergunte se 
elas conhecem esses animais. Valorize o desenvolvimento da percepção na leitura de imagens, deixe com que falem 
livremente, aguçando o olhar e a compreensão.
Por ser um momento de apreciação, não direcione o olhar somente para as partes que faltam nas figuras. O enredo da 
história favorecerá a atenção sobre cada uma delas.

O PERSONAGEM

Ao apresentar a vaca Letícia, diga que ela é muito amiga de todos os outros animais e, ainda assim, se sentia triste, feia 
e sem graça. Pergunte à turma qual poderia ser o grande problema de Letícia.

DURANTE A LEITURA…

Entregue aos alunos as partes dos corpos dos amigos de Letícia e peça que colem no animal correspondente.

 • págs. 14 e 15: O problema da vaca Letícia é desvendado. Não tinha nada igual aos seus amigos e só lhe restava se 
contentar com o branco leite, que toda vaca dá, e mais nada. Dê uma pausa na leitura e pergunte ao grupo se concorda 
ou discorda sobre o que a vaca pensa sobre si mesma e por quê.
 • págs. 16 e 17: Motive as crianças para que apresentem alimentos feitos com leite ou a partir dele. Apresente as 

receitas (págs. 18 a 21), pergunte quem as conhece, se já provaram algumas delas e qual preferem.
 • págs. 22 e 23: Letícia resolve seu problema.
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APÓS A LEITURA…

Combine com a turma um piquenique. Sorteie as receitas à base de leite que devem ser preparadas pelas crianças.
Informe que há pessoas alérgicas ao leite e que muitos outros alimentos foram desenvolvidos para que elas possam 
se alimentar bem.
Se alguma criança tem alergia a leite, solicite à família que envie o lanche à parte.
Peça às crianças que pesquisem com a família e registrem as receitas que mais gostam.
Um livro de receitas à base de leite poderá ser confeccionado em sala de aula.
Outra sugestão: veja se é possível fazer em sala uma das receitas pesquisadas.


