O leão e o ratinho
Ao sair do buraco, viu-se um _____________ entre as patas do __________.
Estacou,de pelos em pé, paralisado pelo terror. O ____________ , porém, não lhe
fez mal nenhum.
— Segue em paz, _____________, não tenhas medo de teu rei.
Dias depois o _____________ caiu numa rede. Urrou desesperadamente,
debateu-se,mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos
urros, apareceu o __________________.
— Amor com amor se paga - disse ele lá consigo e pôs-se a roer as cordas.
Num instante conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era das tais
que rompida a primeira malha as outras se afrouxavam, pôde o leão
deslindar-se e fugir.
Moral: Mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão.
Fonte bibliográfica: LOBATO,Monteiro.Fábulas. São Paulo: Editora Globo,2008, p.104 .

A formiga e a pomba
Uma formiga sedenta chegou à margem do rio, para beber água. Para
alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso,
escorregou e caiu dentro da correnteza.
Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo.
Rapidamente, arrancou uma folha de árvore e jogou dentro do rio, perto da
formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra,
a formiga viu um caçador de pássaros, que se escondia atrás de uma árvore,
com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o
caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba
fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga:
— Obrigada, querida amiga.
Uma boa ação se paga com outra.

ABREU, A. R. Nome da fábula. In: Ana Rosa Abreu ... [et al.] Alfabetização : livro do aluno.
Brasília : FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. 3 v.: 128 p. n. 2.

Curiosidades sobre o leão
O leão é o segundo maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre
siberiano, conhecido como o rei da selva, seu único predador é o ser humano.
Seu tamanho pode alcançar os 2,50 m de comprimento e pesar 250 quilos
e sua expectativa de vida é de 20 anos de idade. O rugido de um leão pode ser
ouvido em até 9 km de distância
Os leões vivem na região sul do Saara, na África e na Índia. Se alimentam
de animais como zebra, búfalos, impalas e até mesmo elefantes.
O leões vivem em bando, este bando chega a ter até 40 leões, sendo um
macho dominante, o restante fêmeas e filhotes.{...}

Curiosidades sobre o rato
A maioria dos ratos possuem hábitos noturnos; eles compensam suas
limitações visuais com grande senso de audição, e confiam principalmente em
seu sentido do olfato para localizar comida e evitar predadores.[4]
Os ratos são os principais animais usado para testes em laboratórios, seja
para teste de medicações, como pesquisas mais desenvolvidas como células
tronco e cardiológicas.[5]
Os ratos têm capacidade de construir complexos de tocas na natureza ou
em ambiente humano. Estas tocas costumam ter longas entradas e estão
equipados com túneis/rotas de fuga.

