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A fábula conta história de um leão, uma raposa, um chacal e
um lobo, que resolveram caçar juntos e como a força é
usada para se conseguir o que quer.

Texto:

Em um dia de forte sol, quatro animais saíram para caçar
juntos. De comum acordo, todos decidiram que iriam dividir
tudo aquilo que encontrassem. Os animais eram o Chacal, o
Leão, a Raposa, e o Lobo.

Pouco tempo depois de selarem o acordo, o Lobo conseguiu
capturar um cervo. Reunindo os companheiros, ele cumpriu
sua parte do acordo, deixando sua captura para que todos
fizessem a partilha.

Contudo, o Leão tomou a liderança na decisão sem que
ninguém o tivesse nomeado como tal. Por ele mesmo,
decidiria quem ficaria com cada pedaço.

Embora parecesse imparcial, o Leão tratava os demais
companheiros de caçada como seus subordinados. E
representando a todos, começou a partilha do cervo.

"Um", ele contou mostrando para seus “colegas” uma de
suas garras, "que sou eu mesmo, o Leão. “Dois, esta é para
o Lobo; três, esta para o Chacal, e finalmente a Raposa fica
em quarto."

Cuidadosamente, o Leão dividiu a presa em quatro partes
iguais para todos.

"Eu sou o Rei Leão," disse ele ao final da divisão, "logo, sem
sombra de dúvidas, Eu tenho direito a primeira parte. A
segunda parte também me pertence porque sou o mais forte,
e a outra por eu ser o mais valente."

O Leão olhava para os demais de forma agressiva. E com as
garras soltas e apontadas para os três, ele ameaça:
"Caso algum de vocês não concorde com a minha divisão, é
bom se manifestarem!"
Moral:
Moral para
criança:
Idade e Ano

As Leis são feitas pelos mais Poderosos
A fábula nos faz refletir sobre como muitas vezes as coisas
são impostas por força e se isso é correto.
10 e 11 anos

Escolar:
Perguntas:

1. Qual a principal ideia expressada no
texto?
2. Explique com suas palavras a moral da
história.
3. Podemos

identificar

humanos na história?
4. De acordo

com o texto,

sentimentos
qual foi à

postura do lobo em relação ao acordado?
5. Após ter feito a divisão, como agiu o
leão?
6. Os outros animais fizeram alguma coisa
contra o leão? Por qual motivo?
7. Identifique no texto adjetivos, os quais o
leão próprio se deu.
8. Na frase "Eu sou o Rei Leão," como
podemos classificar o termo em destaque.
9. agindo como se todos fossem seus
subordinados -

qual o sinônimo da palavra em

destaque.
10.

Qual frase no texto representa a

superioridade do leão.
1.
2.
3.
4.

Resposta pessoal
Resposta pessoal
Orgulho , vaidade e medo
Juntou todos os companheiros para fazer a

partilha por igual.
5. Quando estava com a presa, o leão tomou
conta de tudo e fez uma divisão na qual ele julgava
justa e depois comeu tudo sozinho.
6. Os outros animais não fizeram nada em
relação ao leão , porque se sentiram com medo.
7. Forte e valente
8. Sujeito simples.
9. Vassalo, empregado.
10. "Caso algum de vocês não concorde com a
minha divisão, é bom se manifestarem!"
Sugestão

de Discutir em grupo as atitudes do leão e propor um novo final.

atividade:
Dever de Casa:

Pesquisar a hierarquia no reino animal.

