
Mamãe é um 
           LOBO

compartilha com a classe o que descobriu e, também, prepara uma peça 
no estilo de teatro escolhido para apresentar a toda a comunidade escolar 
no “Festival de Teatro”. Como o projeto é multidisciplinar poderá contar, 

ainda, com a participação de outros professores: criação de texto (Língua 
Portuguesa: aproveite para trabalhar o texto de teatro); fantasias e máscaras 
(Artes); preparação do elenco e ensaios (Expressão Corporal) e trilha sonora (Música). 

Que tal, na aula de música, criar a “Rádio Teatro”? Os alunos poderão 
adaptar os textos das peças, que irão apresentar no teatro, para a linguagem do rádio. 
Vão aprender como, sem imagem, fazer o ouvinte conseguir imaginar a cena. Que 
recursos são usados? A “Rádio Teatro” poderá ser lançada durante o Festival de Teatro.

O professor de Língua Portuguesa poderá comparar as semelhanças e diferenças 
entre os três tipos de texto: literário, teatral e radiofônico.

Estudo de meio: que tal levar a turma ao teatro para assistir a alguma peça em 
cartaz e, também, fazer um tour pelos bastidores e, assim, ver como tudo 
funciona? 

Festival de Teatro: projeto concluído, chegou o grande dia em que os alunos 
irão apresentar as peças de teatro, a contação das histórias e lançar a 
Rádio Teatro a toda a comunidade escolar. Mas a 
grande surpresa do dia ficará por conta dos pais, 
que irão presentear os filhos com a apresentação 
de uma peça escolhida ou criada por eles. 

Outras leituras
Quando Mamãe virou um Monstro. 
Texto e ilustrações: Joanna 
Harrison. São Paulo:  
Brinque-Book, 1996.

* Para mais informações sobre os Temas Transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ministério da Educação e Cultura, acesse: www.portal.mec.gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como objetivo atingir o ensino básico universal, ou seja, o ensino de qualidade para 
todos e, assim, permitir a formação de adultos alfabetizados e capazes de contribuir para a sociedade como 
cidadãos e profissionais. Para mais informações sobre as Metas do Milênio, acesse: www.pnud.org.br. 
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ILUSTRAÇÕES: Gilles Eduar 

TEMAS: 
Brincadeiras, 

Fantasia, 
Imaginação, 

Infância, 
Relacionamento 

entre Pais e Filhos  
e Teatro 
RECOMENDADO PARA 
alunos da Educação 
Infantil (leitura 
compartilhada) ao  
4o ano (3 a 9 anos)
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Mamãe é um LOBO!
Professor 
Mamãe é um Lobo! nos remete àquele delicioso período da infância, em que a 
imaginação transforma tudo e todos. De repente, somos um príncipe, uma fada, um 
dragão. Dali a pouco, a professora é Cinderela, o papai é o Homem-Aranha e a mamãe 
mais parece o Lobo mau! Este livro surge como uma ótima oportunidade de mergulhar 
na fantasia com os pequenos e, assim, trabalhar com eles, de maneira multidisciplinar, 
os mais diversos aspectos dessa fase tão importante de nossas vidas.

Motivação para leitura
Que tal fazer a leitura do livro no pátio da escola à sombra de alguma árvore? 
Reunidos em círculo, apresente o livro com a capa aberta: que história o livro traz? E 
o que o título diz? Repararam na cor do título? O que mais tem a mesma cor? E na 
quarta capa, o que há?  

Como um exercício de aquecimento (e imaginação), peça para que contem em 
detalhes como imaginam ser a história do livro. Ao final, aproveite para explorar os 
dados bibliográficos das pp.1 e 2 e as biografias dos autores na p.28.

Lendo o livro
A primeira leitura deverá ser feita pelo próprio professor, para que todos, em especial os 
menores, possam compreender bem o texto. Em seguida, abra espaço para o debate: o que 
descobriram? Que história conhecida é semelhante à do livro?  

Em seguida, peça que comentem detalhadamente:

p.3: o que são os objetos dentro da cesta? E o animalzinho?

pp.6 e 7: o que mais é igual ao chapéu do “caçador”? O cão também se fantasia?

pp.8 e 9: o que acontece com o rosto do “caçador”? E com Isabela?

pp.10 a 13: o que acontece com a mãe de Isabela? Por que ela fica tão maior que a 
menina? 

pp.14 e 15: por que a mãe de Isabela ficou 
azul? Por que ela usa uma capa verde?

pp.16 e 17: o que acontece com os 
óculos da menina? O que o pai 
dela está fazendo? E o lobo, 
mudou? Peça que 
comparem com 
a ilustração 
da página 
anterior.

pp.18 e 19: o que está saindo da bengala? Notaram que o “caçador” também é todo azul 
como o lobo? 

pp.20 e 21: agora é Isabela que parece ser muito maior do que o “lobo”. Por quê?

pp.24 e 25: por que o animalzinho da cesta não sai de dentro dela e só reaparece agora? 
Repararam que ele também é azul? Vamos relembrar o que mais é azul? Por quê?

pp.26 e 27: por que o cãozinho dá a capa verde para o pai de Isabela?

Após a leitura
Hora de propor atividades:

Desvendando a história de Chapeuzinho Vermelho: quem 
a escreveu? Em que época? Como chegou até nós? 
Vamos descobrir? Proponha às crianças que pesquisem 
as origens dessa tão conhecida história. Apresente 
a eles alguns contos infantis clássicos e peça que, 
em grupo, escolham histórias que serão detalhadas 
em sala de aula. Cada grupo poderá preparar um 
conto para apresentar na Contação de Histórias, que 
acontecerá junto com o Festival de Teatro. 

Com o apoio dos professores de Língua Portuguesa e 
História, que tal saber mais sobre teatro? Onde e como 
surgiu? Qual a importância do teatro nas mais diversas 
civilizações? Peça aos alunos que se dividam em 
grupos e que cada um escolha um tipo de teatro 
para se aprofundar. Ao final, cada grupo 


