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TEMA: MEIO AMBIENTE  

ATIVIDADE: “O SENHOR LOBO NOS CONTA UMA HISTÓRIA” 

Olá famílias sejam todos bem-vindos! 
Durante essa semana vamos trabalhar sobre o meio ambiente, visando despertar nos pequenos a 

importância de preservar a natureza. E, quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças, maiores as 
chances de se tornarem multiplicadores de ações positivas nos cuidados com o meio ao qual vivemos, 

percebendo também ações negativas que ocorrem ao seu redor. Ao longo desses dias vamos estimulá-los a 
serem minis “Embaixadores do Verde” com atividades que promoverão simples atitudes como plantar, 

cuidar, reciclar, respeitar, observar, conversar e explorar com curiosidade. 
Começaremos com uma história, pela qual o Lobo através da plantação de uma horta muda seus hábitos 

alimentares e, ainda ganha novos amigos. 
 

1º MOMENTO:  Convidamos os responsáveis assistirem junto com as crianças um vídeo narrado pelas 

Professoras (Maternal B), de uma releitura da história “A horta do Senhor lobo” de Claire Bouiller e 

Quentin Gréban.  Para assistir preparem um lugar confortável e acessem o link abaixo: 

 

2º MOMENTO: Ao término da história propomos um momento de conversa com seu(a) filho(a), 

perguntando sobre alguns fatos da contação, veja as sugestões de perguntas abaixo. Ao conversar e 

recontar sobre a história ouvida os estimulará na compreensão desses acontecimentos e, no 

desenvolvimento da linguagem oral organizando seu pensamento com a fala. 

 O Senhor Lobo quando não encontrou comida, teve uma ideia. O que ele queria fazer? (Horta) - 

observação: explique o significado de horta, um espaço com terra que usamos para cultivar mudas 

e sementes que viram alimentos. 

 Você sabe como o lobo plantou a sementinha? (Com a enxada abriu um buraquinho na terra, 

colocou a semente, fechou o buraquinho com a terra e colocou água em cima) 

 Depois que sua horta foi destruída ele ficou muito bravo e triste também, mas com a ajuda da 

Dona Coruja, decidiu distribuir algo em troca de novas sementes, você lembra o que era? 

(Verduras e legumes como: feijão, ervilha, abóbora, repolho, tomate, pimentão). 

 Você lembra quais eram os animais que ajudaram o Senhor Lobo na horta? 

Dica: aproveite esse momento para falar sobre não destruir a natureza, pois precisamos 

dela para viver, devemos sim ajudar a plantar e cuidar sempre que possível. É importante 

a criança responder de acordo com suas hipóteses, só após ela se expressar ajude-a na 

resposta caso seja necessário. 

 

 



 
 

RELEITURA DA HISTÓRIA: 
 “A HORTA DO SENHOR LOBO” 

 Há muitos e muitos dias que o Senhor Lobo percorre a floresta de uma 
ponta a outra em busca de um pedacinho de comida e nada de 
encontrar.  Resolveu fazer uma horta, pensou em armazenar em potes 
de conserva tudo o que plantar. Assim começa sua plantação. Ele cava 
um buraquinho, joga sementes lá dentro, cobre o buraco com terra e 
depois coloca água.  
Todos os animais da floreta se põem a observá-lo cheios de curiosidade 
Os dias se passaram, após muito trabalho e cuidados todos os dias com 
sua plantação, ela fica pronta para a colheita.  As sementes de tomate, 
repolho, pimentão, abóbora, ervilhas e feijões cresceram e estão 
prontas para serem colhidas. 
Depois da colheita o Senhor Lobo preparou os legumes em conserva nos 
potes, desta forma não iria mais ficar com fome quando estiver no 
inverno (a estação mais fria do ano).  
Mas, de repente numa certa manhã um grito pavoroso ressoa por todos 
os cantos da floresta era o Senhor Lobo, sua horta havia sido destruída 
durante a noite. Ele ficou muito bravo e triste, mas Dona Coruja 
aconselhou o Senhor Lobo e, no final da tarde ele aparece com uma 
placa de madeira, espetando-a no chão na terra em frente a horta.  
Dona Coelha ao passar em frente a horta com seu filhote e lê a placa: “O 
Senhor Lobo oferece verduras e legumes a quem trouxer sementes ou 
muda de plantas para sua horta” 
 Não acredito! Trazer sementes? Muito bem, vou trazer sementes de 
milho, volto já! – disse o ratinho. Logo a notícia se espalhou entre a 
bicharada da floresta. E, para surpresa do Lobo a partir desse dia os 
animais vieram trazendo novas sementes e ajudando- na plantação. 
Explicavam a ele também o melhor modo de plantar cada semente, flor 
e planta. E acreditem até receitas eles compartilhavam 
Na hora de voltarem parem as suas casas, saiam carregados com 
legumes e verduras colhidos da horta ofertados pelo Senhor Lobo.  
“Tchau! Muito Obrigado Senhor Lobo”, disseram seus novos amigos. E 
ao, ao fechar seu portão olha para cima da árvore e sorri, lá em cima 
esta quem teve a ideia de compartilhar, Dona Coruja cantando uma 
suave canção: Sementinhas...precisam de amor e atenção para crescer... 
precisam de água e luz para viver! 
 E você que ouviu essa história, já plantou uma sementinha? 

 

Se possível, façam um vídeo ou fotos destes 

momentos, relatem sobre a atividade e compartilhe 

conosco no grupo do WhatsApp de sua turma. 

Esperamos que se divirtam, até a próxima atividade! 


