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ANO(s)  3.º e 4.º  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

- Antecipar o tema com base em noções elementares de género (contos de 
fada, lengalengas, poemas, etc), em elementos do paratexto e em textos 
visuais (ilustrações). 
- Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular.  

 

 

Título/Tema(s) da Aula:  As três fortunas do lobo feroz 

 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Observa a capa do livro e responde às questões: 

 

1.1. Completa a frase: Este livro é … 

 

a) Um poema         b) Um conto            c) Uma adivinha    

 

1.2. Na capa está representada a personagem principal da história "As três fortunas do lobo feroz".  

Descreve esta personagem. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

1.º ciclo / 3.º 

e 4.º anos  x 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Lê, em silêncio, o início da história. 

As três fortunas do Lobo Feroz 
 
      Rru-rru-rru… Rru-rru-rru… 
      Assim ressona o lobo. 
      Fosse de um raio de luz, que se atreveu pela caverna dentro, ou de um fio de 
aranha, que lhe comichou o nariz, enfim, fosse do que fosse, o lobo feroz acordou, 
finalmente. Tinha dormido, de seguida, quarenta e oito horas, imaginem! Estava 
cansado de tanto dormir   
        Espreguiçou-se o lobo. Esticou bem a espinha, eriçou os pelos do bigode, rangeu 
os dentes e trincou em seco, como que a experimentar a rijeza da dentição. Depois, 
afiou as unhas numa pedra de amolar, deu dois grandes uivos e saiu para o ar livre. 
Estava um dia lindo, embora um pouco fresco. Então o lobo espirrou: 
      - Atchim! 
      Mal refeito ainda do primeiro espirro, outro se seguiu: 
      - Atchim! 
      E mais outro: 
      - Atchim! 
      O lobo, perfilado à saída do covil, ficou à espera de mais espirros, o que seria sinal 
de constipação. Não vieram os espirros e o lobo riu-se. Terrível riso o do lobo. 
      - "Três espirros ao levantar são três fortunas a ganhar", costumava dizer o meu avô. 
Vamos a elas! 
      E o lobo trotou, montanha abaixo, de focinho no ar, fariscando a sorte!(…) 
 

                                                    Histórias Tradicionais portuguesas, António Torrado 

1.º ciclo / 3.º e 

4.º anos x 

 

3. Agora preenche o esquema, de acordo com a história. 
Copia para o espaço adequado os seguintes elementos: 
 

O Lobo espirrou três vezes 

e quis ir à procura das três 

fortunas. 

As três fortunas do Lobo 

Feroz 
 

O Lobo trotou, de focinho 

no ar, à procura da sorte. 
 

E o Lobo afastou-se de vez e 

virou as costas à história. 

António Torrado 
 

Lobo 

 

 

Título  

Autor  

Personagem principal  

Situação inicial  

Desenvolvimento (acontecimento principal)  

Situação Final  

 

4. Lê o texto em voz alta.                                                                                            1.º ciclo / 3.º e 4.º anos 

 

1.º ciclo / 3.º e 

4.º anos x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


