
O presente
da vovó loba
O lobo recebeu um presente de sua 
avó… o que será?

• História intrigante, cheia de humor 
e suspense.

• Divertidas e coloridas ilustrações,  
que enfatizam o humor do texto.

Numa segunda-feira de manhã o lobo recebe um presente de 
sua avó… o que será? Quando o conteúdo do pacote aparenta 
ser indesejado, o lobo tenta passá-lo para frente, mas os outros 
animais da floresta também têm suas próprias ideias sobre quem 
deveria ser o dono desse misterioso presente… Nesta divertida e 
intrigante história, o leitor permanece sempre em suspense!

O livro
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: suspense, 
humor, boas maneiras e convivência social. 

Um dos recursos narrativos utilizado é nunca mostrar ao leitor 
qual é o presente recebido. Discuta com os alunos qual o efeito 
desta estratégia e se ela é eficiente. Cada animal da história tem 
uma reação diferente ao presente misterioso: converse com os 
alunos sobre suas experiências recebendo presentes indesejados, 
quais foram suas reações e como lidaram com a situação. O que 
pensar sobre a atitude do lobo? Ele foi educado?
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