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A fábula conta a história de um cão de caça, um pastor de
cabras e uma lebre e como cada um pode enxergar a
mesma situação por um lado diferente.

Texto:

Certa vez, um Cão de Caça fez uma Lebre sair de sua toca.
E depois de uma longa perseguição, o Cão desistiu da caça,
exausto diante de tanta correria.

Enquanto passava pela floresta, Um Pastor de Cabras
percebeu a postura abatida e prostrada do cão, e não perdeu
tempo em ridicularizá-lo: “Aquele pequeno animal é melhor

corredor que você”, disse o pastor.

Ao que o Cão de Caçã responde: “você não é capaz de
perceber a verdadeira diferença entre mim e ele. Eu corri
atrás dele para ter o que comer. Enquanto ele comia para ter
manter sua vida.”
Moral:

O que determina a qualidade final da sua tarefa é o motivo
pela qual a realizamos.

Moral para

A história nos mostra que muitas vezes devemos nos colocar

criança:

no lugar das outras pessoas e entender os motivos pelos
quais cada um age e, não apenas julgar.

Idade e Ano

10 e 11 anos

Escolar:
Perguntas:

1. Em sua opinião, como você avalia a
postura do cão?
2. De acordo com o texto, como agiu o
pastor?
3. O que acontece no final da história, com
a lebre?
4. Explique a moral da história.
5. “Aquele pequeno animal é

melhor

corredor que você.” – A quem refere-se o termo
grifado?

6. Identifique três pronomes no texto;
7. “abatida e prostrada”, qual sinônimo da
palavra em destaque?
8. Eu corri -

qual

o

tempo

verbo

sublinhado?
9. Cite um trecho com elemento de coesão,
no texto.
10. Reescreva o trecho que representa uma
interjeição.
Expectativa

de

respostas:

1. Resposta pessoal
2. Ridicularizou o cão.
3. A lebre consegue fugir.
4. Resposta pessoal
5. A lebre
6. Eu, mim e ele
7. Parado, enraizado
8. Pretérito Perfeito
9. Enquanto ele...
10. "Está claro que o Senhor não é capaz de ver a
diferença que existe entre nós!

Sugestão

de Discuta em grupo quais sentimentos humanos se identificam

atividade:

com o cão, a lebre e o pastor.

Dever de Casa:

Pesquise raças de cão de caça

