
Senão…!
O lobo entra na confeitaria e pede 
uma bomba de chocolate… senão…!

• Divertida e inusitada história, com 
ilustrações marcantes.

Quando um lobo intimidador entra na confeitaria da senhora 
Bompão e pede uma bomba de chocolate, ela não hesita em 
lhe atender, mas fica tão assustada que pede à sua amiga, 
a senhora Bonfio, que a substitua na confeitaria. No dia 
seguinte, o lobo surge novamente… será que alguém irá 
conseguir lidar com este cliente malcriado? 
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Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
boas maneiras, convivência social e humor. 

Algumas sugestões de exploração: algum aluno já teve que 
lidar com uma pessoa mal-educada? Quando e o que fez? 
Existe um jeito certo de lidar com uma pessoa que não é 
gentil?
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