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Era uma vez uma porquinha que tinha três filhos.
Ela gostava muito deles, mas como já estavam todos
muito crescidos, encorajou-os a irem pelo mundo fora
em busca de fortuna.
Os três irmãos foram viver para a floresta.
Um dia, ouviram dizer que andava por ali a rondar
um lobo muito mau…
Casa de palha, casa de madeira, casa de pedra e tijolo…
Diferentes materiais para três porquinhos também

■ Temática: adaptação do conto popular inglês.
■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.
■ Aspetos a destacar: vencer as adversidades,

trabalho, astúcia, aprendizagem,
amadurecimento; do autor de “O coelhinho
branco”, “Tio Lobo”, “Os sete cabritos” e “O fato
novo do rei”; do ilustrador de “A galinha ruiva”.

muito diferentes – um deles preguiçoso, outro um pouco
mais trabalhador e um último muito trabalhador – mas que,
apesar de tudo, têm algo em comum: medo do lobo.
Um célebre conto popular de estrutura repetitiva que convida
a ler, a contar, a soprar e voltar a soprar, à semelhança
dos seus protagonistas ao vencerem a adversidade.
Como todos os clássicos, sobressai pelo seu ritmo narrativo,
próprio da oralidade.
Esta adaptação destaca-se também pela sua proposta plástica,
de tonalidades quentes e rica em detalhes, tanto na arquitetura
como na decoração dos espaços domésticos, e ainda pela grande
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