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A corrida de sapinhos – Fábula de Monteiro Lobato  

Era uma vez uma corrida de sapinhos. 

Eles tinham que subir uma grande ladeira e, do lado havia uma grande multidão, muita gente que vibrava com eles. 

Começou a competição. 

A multidão dizia: 

– Não vão conseguir! Não vão conseguir! 

Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão a aclamar: 

– Não vão conseguir! Não vão conseguir! 

E os sapinhos iam desistindo, menos um, que subia tranquilo, sem esforço. 

No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. 

Todos queriam saber o que aconteceu, e quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, 

descobriram que ele era SURDO! 

Moral: 

Quando queremos fazer alguma coisa que precise de coragem não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai 

conseguir. Seja surdo aos apelos negativos. 

1 – Leitura:  fábula de Monteiro Lobato: A corrida dos sapinhos 

2 - Atividades :  Apresentação do texto omitindo o final para que os alunos concluam a obra.  Destaque das características das 

fábulas, identificação das  palavras de significado desconhecido, pronúncia difícil; leitura grupal em voz alta; Ditado com 

palavras do texto. Identificação no texto de verbos no pretérito perfeito. 

3 - Arte e cultura:     Apresentação da vida e obra de Monteiro Lobato através do vídeo 

https://youtu.be/LHcOKWiZFvU 

Apresentação periodicamente textos curtos de grandes nomes da literatura brasileira. Abordagem sobre do livro infantil que é 

comemorado em 18 de abril, data do nascimento de Monteiro Lobato. 

4 – Brincadeira: Dramatização da fábula acima mencionada e conversa com os alunos sobre o significado de “Ser surdo aos 

apelos negativos”. 

 

https://youtu.be/LHcOKWiZFvU
http://educationistfoundation.org/

