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O que iremos
abordar?

Fábula selecionada:

The Lion,
The Bear

and The Fox

The Lion,
The Bear

and The Fox

Vocabulário em uma fábula
Tradução da Fábula 
Praticando por meio de fábulas



Você também pode acompanhar a versão dessa aula em
podcast através do Spotify (clicando no ícone abaixo) ou seu

tocador de podcast favorito (pesquisando o nome abaixo)

Acesse: Active Cast - Inglês Active

Podcast da Inglês Active

https://open.spotify.com/episode/7fFjiAKnxrVHVA2BH46Rak?si=%20z9zNqbFQdunAngItMV%20Jw


The Lion, The Bear And The Fox

Just as a great bear rushed to seize a stray kid,
a lion leaped from another direction upon the

same prey. 

The two fought furiously for the prize until they
had received so many wounds that both sank

down unable to continue the battle. 

Just then a fox dashed up, and seizing the kid,
made off with it as fast as he could go, while
the lion and the bear looked on in helpless

rage.

How much better it would have been ,” they
said, “to have shared in a friendly spirit.

Moral: Those who have all the toil do not always
get the profit.



Versões em Inglês e PortuguêsVersões em Inglês e PortuguêsVersões em Inglês e PortuguêsVersões em Inglês e Português

Versão em Inglês

Just as a great bear rushed to seize
a stray
kid, a lion leaped from another
direction
upon the same prey. The two fought
furiously for the prize until they had
received so many wounds that both
sank
down unable to continue the battle.
Just then a fox dashed up, and
seizing the
kid, made off with it as fast as he
could
go, while the lion and the bear
looked on
in helpless rage.
"How much better it would have
been ,”
they said, “to have shared in a
friendly spirit.

Moral: Those who have all the toil do
not
always get the profit.

The Lion, The Bear and The Fox

Versão em Português

Assim que um grande urso correu
para

agarrar um filhote de cabra perdido,
um leão

saltou de outra direção sobre a
mesma presa.

Os dois lutaram furiosamente pelo
prêmio,

até que tinham recebido tantas
feridas que

ambos caíram incapazes de
continuar a batalha.

Naquele momento, uma raposa
apareceu e,

agarrando o filhote de cabra, fugiu
com ele

tão rápido quanto conseguiu,
enquanto o leão

e o urso, impotentes, olhavam com
raiva.

“Quão melhor teria sido," eles
disseram, “se

tivéssemos compartilhado em um
espírito amigável."

 
Moral: Aqueles que fazem todo o

trabalho
duro nem sempre obtém o lucro.

O Leão, O Urso e A Raposa

Just as a great bear rushed to seize
a stray
kid, a lion leaped from another
direction
upon the same prey. The two fought
furiously for the prize until they had
received so many wounds that both
sank
down unable to continue the battle.
Just then a fox dashed up, and
seizing the
kid, made off with it as fast as he
could
go, while the lion and the bear
looked on
in helpless rage.
"How much better it would have
been ,”
they said, “to have shared in a
friendly spirit.

Moral: Those who have all the toil do
not
always get the profit.

Assim que um grande urso correu
para

agarrar um filhote de cabra perdido,
um leão

saltou de outra direção sobre a
mesma presa.

Os dois lutaram furiosamente pelo
prêmio,

até que tinham recebido tantas
feridas que

ambos caíram incapazes de
continuar a batalha.

Naquele momento, uma raposa
apareceu e,

agarrando o filhote de cabra, fugiu
com ele

tão rápido quanto conseguiu,
enquanto o leão

e o urso, impotentes, olhavam com
raiva.

“Quão melhor teria sido," eles
disseram, “se

tivéssemos compartilhado em um
espírito amigável."

 
Moral: Aqueles que fazem todo o

trabalho
duro nem sempre obtém o lucro.

The Lion, The Bear and The Fox O Leão, O Urso e A Raposa



Vocabulário

Just as a great bear rushed to seize a stray kid, a lion

leaped from another direction upon the same prey. The

two fought furiously for the prize until they had

Passado de Fight - Lutar 

received so many wounds that both sank down unable
to continue the battle.

Passado de Sink- Afundar



Vocabulário

Just then a fox dashed up, and seizing the kid, made off

with it as fast as he could go, while the lion and the bear
looked on in helpless rage.

Moral: Those who have all the toil do not
always get the profit.



Tarefas   Tasks

Faça 5 sentenças com as
palavras do vocabulário.

1 2

Leia o texto em
voz alta por 2x

Escute a parte da história
do áudio do podcast por 3x

3 4

Grave um áudio da
sua leitura

Agora, escute o áudio
sem leitura por 3x

5 6

Você consegue ouvir e
entender todas as

palavras?



Tarefas   Tasks

Se não conseguir, repita o
processo até conseguir!

7

Practice makes perfect!

Lembrete



Clique no ícone das redes sociais para
conseguir acessar nossas páginas

Inscreva-se no nossa canal do Telegram e receba
conteúdos exclusivos para você praticar inglês:

Curta nossa playlist para curtir as melhoras músicas e
aprender inglês, além de nosso podcast:

Siga-nos em nossas redes sociais

Active Cast

https://www.instagram.com/inglesactive/
https://www.facebook.com/InglesActive/
https://www.linkedin.com/company/inglesactive/
https://www.youtube.com/channel/UCgmx7oBjGJTTTWp2zqIYS6g
https://t.me/inglesactive
https://open.spotify.com/playlist/6igQhpE6VmnFpcYpuqcVgG?si=437c907255be4adf
https://open.spotify.com/episode/7fFjiAKnxrVHVA2BH46Rak?si=%20z9zNqbFQdunAngItMV%20Jw

