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                     Ato I 

Narrador - Era uma vez três Chibos Sabichões que viviam no cimo de uma 

montanha: um Chibinho Sabichão pequeno, de barbicha pequenina e chifres 

curtinhos; um Chibo Sabichão médio com uma barbicha que não era pequena nem 

grande e uns chifres nem curtos nem compridos; um Chibão Sabichão grande com 

uma grande barbicha e uns chifres compridos e retorcidos. 

     Certo dia, o Chibinho, o Chibo e o Chibão repararam numas ervas verdinhas, 

fresquinhas e viçosas que cresciam do outro lado do rio que atravessava o vale. 
 

Ato II – Cena I 

(Os chibos no cimo do monte conversando) 
 

Chibinho (com ar feliz) – Que belas ervinhas crescem do lado de lá do rio! 
 

Chibo – Realmente, têm um ar muito apetitoso! 
 

Chibão (com água na boca) – E devem ser mesmo saborosas! 
 

Narrador – Mas para o conseguir era preciso atravessar a ponte sobre o rio, onde, 
por baixo, vivia um terrível e malvado ogre, com pés peludos, braços grossos como 
troncos e um nariz enorme. Era tão malvado que vigiava a ponte noite e dia e comia 
todos os que tentassem atravessá-la. 
 

Chibinho (receoso) – Ai, mas debaixo da ponte vive aquele ogre que é tão feio, 
forte e tão malvado! 
 

Chibo – Pois, ele mete medo, mas as ervas são tão verdinhas e tenrinhas que 
fazem crescer água na boca! 
 

Chibão (convencido) – Ouçam lá, mas nós somos ou não somos mais sabichões. 
Vamos arriscar e tentar enganar o ogre! 
 

Chibinho e Chibo (decididos) – Siiimmm! Vamos lá!  
 

Narrador - Decidiram, então, descer a montanha para as ir comer. Elaboraram um 
plano e encaminharam-se para a ponte, indo o Chibinho mais à frente, o Chibo no 
meio e o Chibão mais atrás. 

1 - Preenche o quadro, caracterizando as personagens da história. 
 

Personagem Como é fisicamente 

 

O que a personagem 

queria alcançar 

 

Chibinho  

O Chibinho tem uma 

barbicha _____________ 

e uns chifres 

__________________. 

 

 

 

Eles queriam 

_______________ 

umas 

______________ 

frescas e viçosas, 

que cresciam na 

outra margem do 

______________. 

Chibo 

O Chibo tem uma barbicha 

que não é _____________ 

nem ________________ e 

uns chifres nem ________ 

nem _________________. 

Chibão  

O Chibão tem uma 

barbicha _____________ 

e uns chifres 

__________________ e 

__________________. 

 

Ogre 

O Ogre tem os pés 

____________, os braços 

__________ como troncos 

e um nariz ____________. 

Ele queria 

______________  

os ________chibos 

_______________. 

 
Adaptado 


