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Preparando a leitura

A capa e o título
Apresente à turma o título do livro: 

SENÃO...! O que será que essa expres-
são sugere às crianças enquanto sig-
nificado? Será necessariamente uma 
ameaça? Convide a turma a explorar 
a sonoridade desse título, pronun-
ciando-o em voz alta. Quais entona-
ções e vozes parecem propícias ao 
lobo ilustrado na capa do livro? Será 
um “senão” mais grave e bravo? Ou 
um “senão” gritado e estridente? Per-
mita que as crianças explorem livre-
mente essas possibilidades!

Em seguida, leia para a turma a 
sinopse do livro, localizada em sua 
quarta capa. Quais são as expectativas 
das crianças sobre a obra? E o que di-
zer dos três animais ilustrados no ver-
so – a ovelha, a cabra e o porco? Quem 
poderiam ser essas personagens?

O universo da obra
A figura do lobo é bastante signifi-

cativa no universo infantil. Pergunte 
aos alunos se eles conhecem alguma 
outra história que apresenta essa em-
blemática personagem. Para iniciar 
esse diálogo, relembre com eles os 
clássicos “Chapeuzinho Vermelho” e 
“Os três porquinhos”. Será que algum 
aluno conhece uma dessas histórias 
a ponto de recontá-la para a turma? 
E o que dizer de um lobo “bonzinho”? 
Será que as crianças conhecem al-
gum? Conduza uma conversa em tor-
no desse tema, buscando aproximar 
a turma do universo da obra, bem 
como estimular o interesse pela sua 
leitura.

Lendo o livro

Com o intuito de exercitar a escuta 
e a concentração, faça uma leitura em 
voz alta do livro, pedindo aos alunos 

A obra em poucas palavras

“Uma bomba de chocolate, SENÃO...!” 

É com esta frase ameaçadora que a 
obra de Alice Bassié tem início. Quando 
um lobo entra na confeitaria da senhora 
Bompão (Profissões) à procura de um 
doce, a pobre senhora nem espera o 
final da frase e já vai logo arrumando a 
bomba para o seu cliente. Assim mes-
mo, sem cobrar... Afinal, senão o quê? 
Ela é que não gostaria de saber! (Com-
portamento e Atitude). Mas será que 
não estaria faltando um pouquinho de 
coragem para deixar o lobo terminar 
sua fala? Não existiria outra possibilida-
de para além da ameaça? Cabe ao pe-
queno leitor terminar o livro e descobrir!



que apenas escutem, procurando 
acompanhar silenciosamente o texto 
e as imagens em seus próprios livros. 

Em seguida, proponha uma segun-
da leitura, desta vez compartilha-
da, buscando levantar as seguintes 
questões à turma:

Ao abrir o livro, há uma imagem 
que se estende pelo interior da capa 
e pela página seguinte. O que ela 
representa? Quais são os elementos 
presentes? Vamos enumerá-los? Vale 
dar uma atenção especial ao caixa: 
qual valor ele está computando?

pp. 4 e 5: Que animal é a Sra. Bom-
pão? A julgar pelo seu nome, 
qual é o principal produto que 
ela comercializa na confeitaria?

p.6: Como é a expressão facial do 
lobo? Qual sentimento ele pa-
rece expressar? Braveza? Impa-
ciência? E o que dizer da senhora 
Bompão? Qual será o sentimen-
to de acordo com a ilustração? 
Medo? Susto? 

pp. 10 e 11: Quais são os produtos 
comercializados pela senhora 
Bonfio? Faça uma lista! O seu 
nome tem alguma relação com 
eles? Que animal ela é?

p. 11: Será que foi uma boa ideia da 
senhora Bompão não contar 
nada sobre o lobo à Senhora 
Bonfio? Por quê? 

p. 15: Por que a senhora Bonfio está 
tremendo? Como será que ela 
está se sentindo diante da amea-
ça do lobo?

pp. 16 e 17: Quais são os elementos 
que compõem o salão da senho-
ra Boncorte? E o que dizer dos 

penteados expostos em sua pa-
rede? São engraçados? Qual pa-
rece mais divertido? Qual animal 
ela é? Como o seu nome se rela-
ciona com o seu salão?

p. 17: Qual foi a atitude da senhora 
Bonfio com relação ao episódio 
do lobo? Ela agiu da mesma ma-
neira que a senhora Bompão?

pp. 22 e 23: Quais são os elementos 
que compõem o ambiente de 
trabalho do senhor Apagafogo? 
Afinal, qual é a sua profissão?

p. 23: O que a senhora Boncorte fez 
de diferente em relação às se-
nhoras Bonfio e Bompão? Será 
que ela agiu bem? Por quê?

p. 25: Ao receber o lobo, qual é a 
expressão estampada no rosto 
do senhor Apagafogo? É pareci-
da com a de qual personagem? 
Qual será o tom de sua voz ao di-
zer “SENÃO O QUÊ?” O que será 
que ele está tentando fazer?

p. 26: Qual é a expressão no rosto do 
lobo? É diferente das anteriores? 
E o seu tom de voz? Será que ele 
está gritando ou está falando 
baixinho? Por quê?

Para finalizar, peça aos alunos que 
observem o verso da quarta capa e 
a página que a antecede. A imagem 
lhes parece familiar? Apesar de muito 
parecida com a primeira imagem ob-
servada ao abrir o livro, há um deta-
lhe bastante importante que as dife-
rencia. Que detalhe é esse? O que ele 
significa? Quanto custou a bomba de 
chocolate comprada pelo lobo?

Após a leitura



Reflexão
Um tema muito importante abor-

dado pelo livro é o limite entre o 
medo diante de uma ameaça e a co-
ragem de enfrentá-lo. O que as crian-
ças acham que teria acontecido se 
a senhora Bompão tivesse confron-
tado o lobo da mesma forma que o 
senhor Apagafogo? Será que o lobo 
teria simplesmente pagado pelo 
doce e ido embora? Outra questão 
importante: Por que será que apenas 
o senhor Apagafogo teve a coragem 
de confrontar o cliente ameaçador? 
Não será pelo fato de que apenas ele 
fora devidamente preparado pela se-
nhora Boncorte para o embate que 
estava por vir? Em outras palavras, se 
a senhora Bompão tivesse contado 
a história completa para a senhora 
Bonfio, não seria possível que esta 
também se preparasse melhor para 
a abordagem do lobo, confrontando-
-o devidamente? Assim, o que pode-
mos aprender com essa história? 

Profissões
O livro apresenta uma série de 

profissões através dos divertidos 
personagens das senhoras Bompão 
(confeiteira), Bonfio (costureira) e 
Boncorte (cabeleireira) e do senhor 
Apagafogo (bombeiro). Seguindo 
essa lógica, desafie a turma a criar 
novos personagens que também po-
deriam fazer parte desta história! Por 
exemplo, se houvesse um correio na 
cidade, qual poderia ser o nome dos 
seus funcionários? Senhora Boacar-

ta? Ou senhor Bonsselo? Que animais 
eles poderiam ser? Um pombo? Uma 
coruja? Ou ainda um rápido leopar-
do? Desafie a turma a soltar a ima-
ginação criando novas e divertidas 
figuras! Todas as profissões e todos 
os animais são bem-vindos! 

Comportamento e Atitude
O ditado popular “cão que ladra 

não morde” parece se aplicar muito 
bem a esta história de Alice Bassié. 
As crianças conhecem esse ditado? 
Discuta com elas o seu significado, 
buscando traçar relações com o livro. 
Afinal, o lobo era mesmo tão amea-
çador quanto parecia?

Gênero textual: Cartas e bilhetes
Retome com os alunos as imagens 

presentes nas páginas 22 e 23. A jul-
gar pelos balões ilustrados, qual é a 
história que a senhora Boncorte con-
tou ao senhor Apagafogo? Desafie 
a turma a recontar essa história em 
voz alta, assumindo a fala da senho-
ra Boncorte. Em seguida, proponha a 
escrita dessa história, como se fosse 
um bilhete enviado pela cabeleirei-
ra ao bombeiro, por exemplo: “Se-
nhor Apagafogo, algo muito grave 
aconteceu! Eu estava na confeitaria 
da senhora Bompão quando o lobo 
entrou na loja...” Se as crianças já ti-
verem domínio da escrita, cada uma 
pode escrever a sua versão desse bi-
lhete. Caso contrário, você pode ser 
escriba de um texto a ser criado em 
conjunto por todos. 
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