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Resumo  
 

 

Este trabalho tem como finalidade   apresentar 

uma proposta prática à Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná ao  Programa 

de Desenvolvimento Educacional de 2014. 

Neste sentido, foi elaborado um Projeto de 

implementação pedagógica intitulado: “Leitura 

da fábula: uma abordagem para a construção 

do letramento por meio da reflexão visando o 

resgate de valores".A leitura é uma das 

competências mais valorizadas na sociedade, 

auxiliando no aprendizado, na aquisição de 

conhecimento e proporcionando reflexão 

crítica. Além de propiciar aos alunos  a 

oportunidade de interagir no e com o mundo. 

         Dentro deste contexto, é imprescindível 

proporcionar aos alunos um instrumento de 

compreensão racional do mundo que os cerca, 

levando-os a um posicionamento de vida 

isento de preconceitos e a uma postura mais 

adequada em relação à participação como 

indivíduo, na sociedade e no ambiente 

imediato que ocupa.   



 

Este Caderno Temático/Pedagógico apresenta 

orientações metodológicas que  são 

destinadas aos professores da rede pública de 

ensino. 

Palavras-chave Educação. Leitura. Reflexão. Ética.Valores. 

Formato do Material Didático Caderno Temático/Pedagógico 

Público Alvo  Alunos do 7º e/ou 8º ano-Ensino Fundamental 
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2- Apresentação 

  O material didático será desenvolvido com os alunos  do 7º e/ou 8º ano  

no Colégio Estadual Alfredo Moisés Maluf- Ensino Fundamental e Médio da 

cidade de Maringá - Pr. O presente caderno temático/pedagógico  tem como 

tema " A leitura e a compreensão de fábulas como prática social". Tendo como 

título de estudo na intervenção “O letramento literário: condição para se 

compreender gêneros discursivos com a finalidade de adquirir o gosto da 

leitura associada ao prazer estético, sendo a escola a grande promotora da 

leitura e de literatura.” 

O trabalho com fábulas se justifica por serem histórias com moral, que serviam 

para os povos antigos, mas que também podem ser utilizadas nos dias de hoje. 

E também porque além da fábula ser um gênero literário de grande aceitação e 

circulação na sociedade desde a infância até a fase adulta, também 

proporciona o desenvolvimento da autonomia do aluno, facilitando a 

continuidade de construção do processo de letramento crítico, conquistando o 

hábito e o prazer da leitura,  bem como o aprimoramento da escrita. 

As fábulas são histórias que encantam pela criatividade de seus autores em 

representar uma situação real de forma indireta. Em sua grande maioria, as 

fábulas se centralizam em animais, na maioria das vezes,  se opõem pela 

presença e/ou ausência de determinadas qualidades e/ou defeitos (força física, 

astúcia, ingenuidade, autoridade, opressor e oprimido).  

A fábula é um gênero textual narrativo muito antigo, que sempre manteve sua 

importância desde a antiguidade até os dias atuais. 



 



        Querido aluno, querida aluna, bem-vindo!  
  
Este caderno foi organizado especialmente para você! 
O desejo é que a leitura e a escrita cada vez mais 
competente estejam presentes em sua vida. 
       Nas próximas páginas, você vai encontrar seis 
módulos de atividades que farão  você mergulhar no 
mundo encantado das fábulas  por meio de textos 
escritos por Monteiro Lobato,  entre outros.  
       Você já leu uma fábula? É interessante não é? Se 
ainda não viu, vai gostar de conhecer! Vamos aprender 
como distinguir  um gênero textual de outro, onde 
podemos encontrá-lo, o que compreender em relação à 
moral das histórias. 
        Além disso, você será desafiado em alguns 
momentos a recontar essas histórias dando outra 
moral para as  histórias lidas. Percebendo que muitas 
histórias  traz uma lição para nossa vida e de toda a 
sociedade.  
        Convido você a ler atentamente os textos, 
desenvolver  as atividades  propostas e quando surgir 
dúvidas, não se esqueça de consultar seu  professor ou 
sua professora. 
                                Sucesso para você nesta etapa! 
                                                

                                                 A autora. 

 



  CADERNO TEMÁTICO/PEDAGÓGICO 

DO GÊNERO TEXTUAL FÁBULA 

  Angela  Garcia  (Professor PDE/UEM) 

Marisa Corrêa Silva  (Orientadora/UEM) 

 

 

O inacreditável mundo  das fábulas. 

 

 

 

 

O professor proporcionará ao aluno o contato com os diferentes gêneros 
textuais, tais como: embalagens, catálogos, contas de luz e água, bulas, 
manuais de instrução,e-mails, propagandas,histórias, recibos, entre outros, 
selecionados previamente. Fazendo-os identificar o formato de cada um, e 
questionando-os: 

 um e-mail tem a mesma finalidade que uma bula? 

 uma revista e uma lista de compras tem o mesmo formato? 

 uma história é lida da mesma forma que uma receita de bolo? 
 

 
Após este primeiro momento o professor conversará com os alunos a respeito 
da finalidade da leitura. Fará questionamentos, tais como:  
 
1. Por que se lê?  
2. Para que se lê? 

3. O que aprendemos a entender como “leitura”? Por que algumas coisas que 

se lê são consideradas “bobagem” ou “perda de tempo” enquanto outras são 

consideradas “boas”? 

4. Por que algumas das leituras consideradas “boas” são também percebidas 

como “difíceis” ou “chatas”? 

5. Alguém aqui já tirou um ótimo conselho de leituras consideradas “bobagem”? 

Queridos alunos neste caderno Temático/Pedagógico você terá a 

oportunidade de ler e ouvir narrativas que, apesar de terem surgido 

há muito tempo, ainda fazem parte de nossas vidas, estimulam a 

imaginação e nos transmitem verdadeiros ensinamentos. 

 

É importante que sejam oferecidas aos alunos várias leituras que circulem 
socialmente para que estes se apropriem de vários gêneros textuais. 
 



6. Como uma leitura “difícil” ou "chata” pode ficar fascinante depois de 

conversarmos sobre ela?  

 

Professor: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motivação: Incentivo à Leitura - Vídeos exibidos na TV Pen drive 

 "A importância da leitura na vida das pessoas" disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=NnUAktM7eFY (tempo de duração 6 min. e 

02 seg.) 

"Meu Malvado favorito 1 e 2". Disponível em 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20

198(tempo de duração 3 min. e 14 seg.) e 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20

197(tempo de duração 2 min. e 03 seg.)   

Conhecendo um pouco  sobre as fábulas 
 
 
 

 Você sabe o que é uma fábula? 

 Você considera as fábulas histórias curtas ou longas? 

 Quais personagens são frequentemente usados numa fábula? 

 Qual é geralmente o tema das fábulas? 

 O que,normalmente, aparece no final das fábulas que você conhece? 

 Há quanto tempo você acha que as fábulas são contadas? (   ) 10 anos      
(   )  1000 anos             (   ) 100 anos     (   )  mais de 1000 anos 

 Qual das alternativas abaixo você considera que tem a ver com o tema 
das fábulas?(  ) contar a origem das coisas  (   ) falar sobre certas 
atitudes humanas (   ) propor a solução de enigmas, crimes e mistérios. 

 

 

Após ouvir as opiniões dos alunos, solicitar a eles que  falem sobre seus 
hábitos de leitura. Será entregue uma folha para cada aluno, que depois de 
respondida será recolhida para a observação.  

A professora fará perguntas como: 

https://www.youtube.com/watch?v=NnUAktM7eFY%20
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Caracterização do Gênero 

 

  A fábula possui algumas características definidas: É uma narrativa curta e que 

trata de certas atitudes humanas, como a disputa entre fortes e fracos, a 

esperteza e a lerdeza, a ganância e a bondade, a gratidão e a avareza, a 

bondade e a ruindade.  

  Alguns animais assumem características específicas conforme seu 

comportamento, havendo uma comparação com as atitudes humanas. Por 

exemplo, a raposa simboliza a esperteza, a astúcia (por isso, alguns políticos 

são ironicamente chamados de raposas).  

 Muitos escritores dedicaram-se às fábulas, mas dois ficaram 

mundialmente famosos: o grego Esopo (século VI a.C.) e o francês Jean de La 

Fontaine (1621 - 1695). 

         No Brasil do século XX, Monteiro Lobato as recriou. Posteriormente Millôr 

Fernandes também reescreveu algumas delas de forma cômica e satírica. 

 A fábula se divide em 2 partes: 

 · 1ª parte - a história (o que aconteceu) 

 · 2ª parte - a moral (o significado da história, o que podemos extrair de 

cada uma delas) 

          Muitas vezes, no final, aparece uma frase destacada chamada de 

MORAL DA HISTÓRIA, com provérbio ou não; outras vezes essa moral está 

implícita nas últimas linhas do texto. 

         O título aparece destacado com nomes de animais (O leão e o rato; A 

raposa e as uvas...). É comum aparecer o diálogo entre animais.  

Depois de todas essas considerações, vamos então conhecer um pouco 

sobre o gênero fábula. 

 



 O tempo aparece de forma indeterminada (Certa vez...), tornando o texto 

sempre atual, ou seja, atemporal, tanto que servem de lição para qualquer 

época.  

O narrador é em 3ª pessoa (é como se ele tivesse visto a cena).  

 

       

 

 

 

 

 

Agora que você já conhece um pouco das características da fábula, vamos ao 

trabalho. Procure no dicionário, o significado e a origem dos termos: moral, 

ética e respeito. Pois esses conceitos são fundamentais para compreender as 

fábulas. 

 

Vamos conhecer os mais famosos fabulistas de todos os tempos.  

    Esopo             La Fontaine 

 

Estudantes, vocês acabaram  de conhecer um pouco  sobre as fábulas: 

sua história, seus objetivos, os principais autores, o seu surgimento, e, por 

meio delas, descobrir como agiam os homens de determinadas épocas, 

como se comportaram em sociedade frente a determinadas situações 

comparando-os com os homens na sociedade moderna. 

 



http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/201

0/lingua_portuguesa/esopo.jpg 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/201

0/lingua_portuguesa/LaFontainePortret.jpg 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Orientações ao professor 

Para iniciar questione aos alunos: Vocês conhecem a história desses escritores?  

O que eles escreveram? Quando? 

Então como primeira atividade levar os alunos ao Laboratório de Informática para 
pesquisar a Biografia dos autores 

Professor neste momento pedir aos alunos que relatem os fatos, segundo eles, 

mais interessantes e importantes sobre a biografia dos escritores. Também neste 

momento mostrar aos alunos a importância e a contribuição que as fábulas tiveram 

e tem para a vida das pessoas  

Agora você já sabe 
 

Na verdade, sabemos muito pouco de Esopo, que parece ter levado 
uma vida muito interessante no século VI antes de Cristo … Dizem que 
ele era muito feio, deformado, e foi escravo. Talvez tenha nascido na 
África, porque muitos dos animais que ele cita em suas fábulas são de 
origem africana. 
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Leitura dos dados biográficos dos autores citados acima. 

 

 

 

 

 

Algumas considerações sobre as fábulas de Lobato. 

 

            Monteiro Lobato  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26448 

  

 

No Brasil, Monteiro Lobato também se dá conta da importância das fábulas no 

rol de leituras direcionadas às crianças. O próprio Lobato afirmava que as 

fábulas se constituem "em alimento espiritual, correspondente ao leite na 

primeira infância". 

           Levadas ao público em 1922, as fábulas de Lobato vem somar-se à sua 

obra "A menina de narizinho arrebitado".  

 A obra lobatiana surge como algo novo, capaz de retirar o leitor da 

inércia e da mesmice. Diferenciando-se dos fabulistas antigos, em que os 

receptores apenas ouviam, Lobato faz com que a fábula lida por Dona Benta 

seja discutida pelos seus ouvintes. Dona Benta atua, então, como leitora e 

como orientadora da discussão que se estabelece entre os interlocutores, 

Lobato não se limitou a recontar as fábulas: depois de cada uma, ele punha as 

crianças a conversarem sobre a fábula recontada, sempre de forma crítica. 

Elas ora concordavam e ora descartavam parcial ou inteiramente as morais 

das fábulas e é sua maior contribuição. 
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intervindo com esclarecimentos, quando necessário. Com os integrantes do 

Sítio do Pica-pau Amarelo discutindo as fábulas e suas moralidades, o autor 

insere, no leitor, a necessidade de reflexão a respeito dos fatos apresentados, 

enfatizando, constantemente, a abertura para novos posicionamentos. 

 Um dos recursos usados por Lobato, para amenizar a densidade do 

conteúdo das fábulas e, ao mesmo tempo, cativar o leitor, é o humor. Sob a 

forma do riso, a leitura torna-se um labor prazeroso. Aproveitando os espaços 

abertos, Lobato promove a discussão de outros assuntos. Na maioria delas, ele 

dá primazia à sabedoria subvertendo o domínio da força. 

 Lobato cria, pelo diálogo entre Dona Benta e as demais personagens, 

um ambiente propício para a leitura do mundo das fábulas. Assim, atenta a 

formação de seus netos, Dona Benta busca incutir-lhes por meio das fábulas, 

valores que considera essenciais para a formação do ser humano. Acima de 

tudo, ensina-lhes a não serem receptores passivos, mas sim, críticos. Dessa 

forma, eles adquirem conhecimento de vida e são levados a refletir sobre as 

moralidades e a verificar os seus efeitos no mundo real.  

            Monteiro Lobato parece ter, como Esopo, a intenção de usar os 

ensinamentos das fábulas para aconselhar o seu público. Mas, como viveu em 

uma época com outros valores e preocupações, usou as fábulas também para 

satirizar, criticar e divertir. 

            O escritor usou as fábulas para criticar e denunciar as injustiças e 

tiranias, mostrando às crianças a vida como ela é. Nelas, mostra que o melhor 

é ser inteligente e, em alguns momentos, precisamos ser espertos. O Visconde 

é culto e Emília é esperta e possui uma grande inteligência social, pois sabe 

“ler” as intenções dos outros e manipulá-las, porque o mais forte tende a 

vencer, mas o Visconde afirma que o único meio de derrotar a força é a 

astúcia. 

             Desta maneira a leitura de fábulas no ambiente escolar é prazerosa e 

transformadora. Pois há sempre o questionamento. O que é moral da história? 

Concordamos com essa ou aquela moral? Não? Por quê? Mas a fábula 

moderna preserva todo o vigor que vem apresentando desde os tempos 

antigos.  



 

Apresentação da biografia de Monteiro Lobato (em vídeo) disponível, em 

https://www.youtube.com/watch?v=lBgU2To8yZ8. 

 

 

 
Professor, anote no quadro as fábulas conhecidas pelos alunos. 

 

 

Entreviste sua mãe, seu pai ou um outro adulto sobre quais fábulas 

ele(a) conhece.Escreva também três provérbios populares que eles conhecem 

e o significado desses provérbios. 

 

 

 

 

                                                                                 

 

  

 

Não há povo sem história. Todos já precisaram de uma história para adormecer, 

sonhar, conhecer melhor o mundo e enfrentar as dificuldades do dia a dia. As 

narrativas sempre acompanharam a vida do homem na sociedade  e há uma 

grande variedade de textos narrativos à  disposição. É importante,querido 

aluno,que você seja capaz de diferenciar um gênero de outro a partir das 

características que eles apresentam. Então marque um (X) na imagem que mostra 

uma fábula. 



                                                                                                                     

   (   )                                               (   ) 

 

www.contandohistoria.com 

Justifique o porquê de sua escolha. 

 

 

 

 

 

Vamos conferir essas informações trabalhando com a fábula A menina do leite. 

 

Leia as duas versões da fábula. 

A menina do leite 

A menina não cabia em si de felicidade. Pela primeira vez iria à cidade vender  

o leite de sua vaquinha. Trajando o seu melhor vestido, ela partiu pela estrada  

com a lata de leite na cabeça.  

Enquanto caminhava, o leite chacoalhava dentro da lata.  

E os pensamentos faziam o mesmo dentro da sua cabeça.  

“Vou vender o leite e comprar uma dúzia de ovos.” 

"Depois, choco os ovos e ganho uma dúzia de pintinhos." 

“Quando os pintinhos crescerem, terei bonitos galos e galinhas.” 

 

Qual das 

histórias é 

uma 

fábula? 

 

Uma fábula pode ser contada ou escrita de muitos modos diferentes, é o que 

denominamos de versão. Assim, os fabulistas podem contar uma mesma história 

para pessoas diferentes, num tempo diferente, de um modo diferente e com 

intenções também diferentes. 
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“Vendo os galos e crio as frangas, que são ótimas botadeiras de ovos.” 

“Choco os ovos e terei mais galos e galinhas.” 

“Vendo tudo e compro uma cabrita e algumas porcas.”  

“Se cada porca me der três leitõezinhos, vendo dois, fico com um e ...”  

A menina estava tão distraída que tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e 

levou um tombo. 

 (....) continua  

                                                                  Do livro: Fábulas de Esopo – Scipione 

 

                        A MENINA DO LEITE 

 

     Laurinha, no seu vestido novo de pintas vermelhas, chinelos de bezerro, 

treque,treque, treque, lá ia para o mercado com uma lata de leite à cabeça - o 

primeiro leite da sua vaquinha mocha. Ia contente, rindo-se e falando sozinha.  

     - Vendo o leite - dizia, e compro uma dúzia de ovos. Choco os ovos e antes 

de um mês já tenho uma dúzia de pintinhos. Morrem...dois, que sejam, e 

crescem dez - cinco frangas e cinco frangos. Vendo os frangos e crio as 

frangas, que crescem e viram ótimas botadeiras de duzentos ovos por ano 

cada uma. Cinco: mil ovos! Choco tudo e lá me vêm quinhentos galos e mais 

outro tanto de galinhas. Vendo os galos. A dois cruzeiros cada  um - duas 

vezes cinco, dez... - mil cruzeiros... Posso então comprar doze porcas de cria e 

mais uma cabrita.      As porcas dão-me, cada uma, seis leitões. Seis vezes 

doze... 

     Estava a menina neste ponto quando tropeçou, perdeu o equilíbrio e, com a 



lata e tudo, caiu um grande tombo no chão.Pobre Laurinha!  

     Ergueu-se chorosa, com um ardor de esfoladura no joelho; e enquanto 

espanejava as roupas sujas de pó viu sumir-se, embebido pela terra seca, o  

primeiro leite da sua vaquinha mocha e com ele os doze ovos, as cinco 

botadeiras, os quinhentos galos, as doze porcas de cria e a cabritinha - todos 

os belos sonhos da sua ardente imaginação...  

        Emília bateu palmas. 

         - Viva! Viva a Laurinha!... No nosso passeio ao País das Fábulas tivemos 

ocasião de ver essa história formar-se - mas o fim foi diferente. Laurinha estava 

esperta e não derrubou o pote de leite, porque não carregava o leite em pote 

nenhum, e sim numa lata de metal bem fechada. Lembra-se Narizinho? 

         A menina lembrava-se. 

         Sim - disse ela. - Lembro-me muito bem. A Laurinha não derramou o leite 

e deixou a fábula errada. O certo é como vovó acaba de contar. 

        - Está claro, minha filha - concordou Dona Benta. - É preciso que Laurinha 

derrame o leite para que possamos extrair uma moralidade da história. 

        - Que é moralidade, vovó? 

(...)  continua                                                                Fábulas, Monteiro Lobato. 

 

Fonte:http://gotasdeliteraturabrasileira.blogspot.com.br/2011/04/menina-do-

leite.html 

 
 

 

 

 

 

Estas duas versões são 
narrativas do gênero "Fábula". 
Por quê? 

A "moral" explícita na história é 
adequada para os dias atuais? 
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 Vocês já ouviram ou leram esta história?  

Onde aconteceram os fatos?  Quando aconteceram? 

A situação apresentada no texto está relacionada a algum fato da vida 

real? Qual? 

Quem são os personagens? 

 Qual é a moral apresentada na história? 

O que há de diferente nas duas fábulas lidas?  

O que vocês entenderam da moral da história?  

 Vocês já contaram com alguma coisa antes de possuí-la. Compartilhe com 

os colegas. 

Observe que as crianças do sítio lembram que, numa outra aventura, 

encontraram a mesma menina no país das Fábulas mas ela não perdeu o leite 

porque, dessa outra vez, estava prevenida. Dona Benta explica que a história 

precisa acontecer de um determinado jeito e não de outro para que a moral 

faça sentido. 

Podemos pensar em outros finais para a fábula? Se a história se passasse 

de outra maneira, que moral ou que morais poderíamos extrair?  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

O RATINHO, O GATO E O GALO 

             Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez, pois queria 

conhecer o mundo. 

            Admirou a luz do sol. O verde das árvores, a correnteza dos ribeirões, a 

habitação dos homens. E acabou penetrando no quintal duma casa de roça. 

            Examinou tudo cuidadosamente. Em seguida, notou no terreiro um 

certo animal de belo pêlo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e 

farejou-o. 

            Nisto, apareceu um galo, que bate as asas e canta. 

            O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou 

para a toca. Lá contou a mamãe as aventuras do passeio: 

            - Observei muita coisa interessante – disse ele – mas nada me 

interessou tanto como dois animais que vi no terreiro. Um, de pêlo macio e ar 

bondoso, seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente 

e lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me assim de cumprimentá-lo. 

             O outro, era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista 

vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentas, abriu o bico e 

soltou um có-có-ri-có tamanho, que quase caí de costas. Fugi, percebendo que 

devia ser o famoso gato que tamanha destruição faz no nosso povo. 

           A mamãe rata assustou-se e disse: 

           – Como te engana, meu filho! O bicho de pêlo macio e ar bondoso é que 

é o gato! O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista vermelha, é 

o galo, uma ave que nunca nos fez mal nenhum. As aparências enganam. 

Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que:  

                                                                         Quem vê cara não vê coração. 

             

 

Leitura 

 



 Emília fez cara de piedade. 

             - Coitadinho! Era de uma burrice sem par. Farejou o gato! Acho isso 

um absurdo. Só se era um gato morto... 

            -  Por que absurdo, Emília? 

             - Porque o Visconde diz que os animais do "naipe" dos ratos já nascem 

sabendo o que é gato. Adivinham gato pelo cheiro. Por isso digo: ou o gato 

estava morto, ou o ratinho estava endefluxado... 

             Dona Benta explicou que os fabulistas não têm rigor dos naturalistas e 

muitas vezes torcem as coisas para que a fábula saia certa. 

(...) continua 

                                              Adaptação (LOBATO, Monteiro. Fábulas e 

histórias diversas. In: Obras completas de Monteiro Lobato. São Paulo: 

Brasiliense, 1952. V. 15). 

Fonte:http://sejafeliznasletrasmgme193.blogspot.com.br/2013/06/o-ratinho-o-

gato-e-o-galo.html 

Marque a alternativa correta: 
1) O ratinho encontrou o gato e o galo quando 

(A) Saiu sozinho pela primeira vez.              

(B) Vivia num buraco com sua mãe. 

(C) Encontrou um monstro horrível. 

Para entender essa história é importante saber que 

(A) Rato e galo são animais de estimação. 

(B) Gato e rato são considerados inimigos. 

(C) Gato e rato são amigos. 

O travessão empregado duas vezes no texto indica 

(A) A conversa do ratinho com sua mãe. 
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(B) A explicação da moral da história. 

(C) O começo da história de três animais. 

O trecho “O outro era um monstro horrível” se refere ao 

(A) filho.               (B) rato.                (C) galo. 

A mãe disse que o monstro era uma ave inofensiva, isto é, era uma ave 

que: 

(A) não faz mal.              (B) não tem fome          (C) Não para quieta. 

 

 

 
     

  Alunos, leia cada uma das afirmações abaixo.Após encontre as palavras em 

destaque no caça-palavras. marque com um x a palavra que tem o mesmo 

significado da palavra sublinhada. 

 A) O ratinho admirou a luz do sol. 

 B) O ratinho também admirou a correnteza dos ribeirões.  

C) O outro, barulhento e espaventado 

D) Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pêlo, que dormia 

sossegado ao sol 

Admirou, na frase (A) quer dizer: 

(   ) sonhou            (   ) alegrou                               (   ) encantou-se com  

Correnteza, na frase (B) significa: 

(   ) tranqüilidade das águas (   ) águas geladas   (   ) velocidade das águas   

VOCABULÁRIO: SIGNIFICADO DAS PALAVRAS 

 



Espaventado é o mesmo que: (   ) atrapalhado (   ) assustado (  

 ) espantado  

Notou na frase (D) é o mesmo que: (   ) observou    (   ) caiu    (    ) anotou 

 

A B Q W  C R Y I O P Ç L 

A  V E L   O D F G A H J K 

Q R A S  R K M M D L Ç M 

Z C E V  R N I X M C V B 

S A R A  E G H K I M U Y 

W B V S  N F Z X R E R T 

A R N O  T O U E O R T M 

Q E T Y  E U I P U Q V N 

Z D F H  Z R Z R D C K L 

X E S P  A V E N T A D O 

 

 

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, mostrando a característica de 

cada animal. 

 

            ( 1 ) O gato 
            ( 2 ) O galo 
 
            (   ) Belo pelo 
            (   ) Canta 
            (   ) Pelo macio 
            (   ) Bico pontudo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(    ) O ratinho entrou no quintal de uma casa. 

(    ) Apareceu um galo batendo as asas e cantando. 

(    ) O ratinho saiu do buraco pela primeira vez. 

(    ) O ratinho notou um animal de pêlo. 

(    ) Chegando à toca, contou as aventuras a sua mãe. 

(    ) O ratinho assustou-se e fugiu. 

(    ) Mamãe rata explicou ao filho o engano que ele cometeu 

 

 

 

O ratinho se enganou com os dois bichos que viu no terreiro.   

Você concorda com a afirmativa?  Justifique.  _________________________ 

_____________________________________________________________ 

Você também já se enganou com uma pessoa devido a sua aparência? 

Escreva como o fato aconteceu. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Vamos relembrar a história e numerar  
os fatos na ordem em que 
aconteceram:  
 
 

Aluno, agora é sua vez......  

Leia os questionamentos e 

responda: 

 



Observe a moral da fábula trabalhada" As aparências enganam; quem vê cara 

não vê coração ", o que esse ensinamento pode nos transmitir? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Observe que Emília questionou a “verossimilhança” (que é o efeito de verdade) 

da história, pois ratos já nascem temendo os gatos, por instinto. Dona Benta 

explica que a fabula, para funcionar, precisa “esquecer” certas coisas que são 

importantes na vida real.  

Isso só acontece nas fábulas? Ou existem outras histórias e pensamentos que, 

para funcionar, precisam esquecer partes da realidade? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

    

  

 

Partindo do pensamento e discussão em classe sobre o que é moral e valores, 

complete o quadro abaixo, de acordo com o que vocês acreditam que são 

valores aceitos pela sociedade e quais seriam os condenados por ela. 

 

 

Valores aceitos pela sociedade Valores condenados pela sociedade 

  

  

  

  

  

 



 

 

Os animais e a peste 

 
Em certo ano terrível de peste entre os animais, o leão, mais apreensivo, 
consultou um macaco de barbas brancas. 
 
- Esta peste é um castigo do céu – respondeu o macaco – e o remédio é 
aplacarmos a cólera divina sacrificando aos deuses um de nós. 
 
- Qual? – perguntou o leão. 
 
- O mais carregado de crimes. 
 
O leão fechou os olhos, concentrou-se e, depois duma pausa, disse aos 
súditos reunidos em redor: 
 
- Amigos! É fora de dúvida que quem deve sacrificar-se sou eu. Cometi 
grandes crimes, matei centenas de veados, devorei inúmeras ovelhas e até 
vários pastores. Ofereço-me, pois, para o sacrifício necessário ao bem comum. 
 
A raposa adiantou-se e disse: 
 
- Acho conveniente ouvir a confissão das outras feras. Porque, para mim, nada 
do que Vossa Majestade alegou constitui crime. São coisas que até que 
honram o nosso virtuosíssimo rei Leão. 
 
Grandes aplausos abafaram as últimas palavras da bajuladora e o leão foi 
posto de lado como impróprio para o sacrifício. 
 
Apresentou-se em seguida o tigre e repete-se a cena. Acusa-se de mil crimes, 
mas a raposa mostra que também ele era um anjo de inocência. 
 
E o mesmo aconteceu com todas as outras feras. 
 
Nisto chega a vez do burro. Adianta-se o pobre animal e diz: 
 
- A consciência só me acusa de haver comido uma folha de couve da horta do 
senhor vigário. 
 

Os animais entreolharam-se. Era muito sério aquilo. A raposa toma a palavra: 



 
 
- Eis amigos, o grande criminoso! Tão horrível o que ele nos conta, que é inútil 
prosseguirmos na investigação. A vítima a sacrificar-se aos deuses não pode 
ser outra porque não pode haver crime maior do que furtar a sacratíssima 
couve do senhor vigário. 
 
Toda a bicharada concordou e o triste burro foi 
unanimemente eleito para o sacrifício. 
 
Moral da História:  
                          Aos poderosos, tudo se desculpa; aos 
miseráveis , nada  se perdoa. 

- Viva! Viva!... Esta é a fábula do Burro Falante. - E 
Pedrinho recordou todos os incidentes daquele dia lá 
no País das Fábulas. - Esta história estava se 
desenvolvendo, e no instante em que as feras iam 
matar o pobre burro, o Peninha derrubou do alto do 
morro uma enorme pedra sobre as fuças do leão. 

                - Salvamos o Conselheiro - disse Emília -, 
mas o fabulista pegou um segundo burro para poder 
completar a fábula. Pobre segundo burro!... - E Emília 
suspirou. 

                                 _ Esta fábula me parece muito 
boa, vovó - opinou Narizinho. 

(...) continua 

                             (LOBATO, Monteiro. Fábulas. São 

Paulo: Globo, 2008, p.60)  

 

Após ler cada uma das fábulas citadas abaixo, 

escreva a situação - problema que cada uma delas 

apresenta. Depois faça um comentário se estes 

problemas estão muito além da nossa realidade. 

a) A menina e o leite. 

___________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

As fábulas normalmente 
apresentam uma situação - 
problema. 
A maioria das fábulas 
apresentam um ou dois 
fatos, com uma situação de 
conflito, isto é, um 
problema, que podem ser 
muito variados. 
 Por exemplo, um problema 
muito comum é a luta ou  a 
disputa entre personagens 
com 
características muito 
diferentes, quase opostas. 
Quase sempre esses 
conflitos são:  
alguém querer enganar o 
outro para conseguir algo ou 
causar prejuízo para si 
mesma, dentre outros... 
 
Fonte: A autora 
 



b) O ratinho, o gato e o galo 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) Os animais e a peste. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Que palavra foi utilizada para dar característica à raposa? 

______________________________________________________________ 

Depois do leão, vários animais se apresentaram. Num outro momento, o 

narrador utiliza uma ironia para referir-se a uma das feras. Copie a passagem 

onde  isso ocorre. 

O  autor da fábula, na hora da confissão do burro, usou uma palavra que nos 

transmite, antecipadamente, a noção de que ele é sincero e inocente. Que 

palavra é essa? 

___________________________________________________ 

Assinale abaixo a ideia principal do texto.  

(   ) A raposa sabia enganar os outros bichos.  

(   )  O leão estava apreensivo com a peste.  

(   )  Os fatos podem ser manipulados para ajudar uns e prejudicar outros.  

(   )  A peste é um castigo do céu. 

(   )  A verdade sempre prevalece nas discussões.  

Podemos trocar a expressão “cólera divina”(linha 2), sem prejuízo ao 

texto, por:  

 (   )  piedade de Deus         (    ) fúria de Deus     (   ) arrependimento de Deus 

(   )   sofrimento de Deus.       (    )   angústia de Deus.  



 

 

 

 

   

 

 

 

Informação disponível em: 
http://blogdositioppamarelo.blogspot.com.br/2012/07/viagem-ao-pais-das-
fabulas.html 

 

 

 

 

      Esopo      La Fontaine   Monteiro Lobato 

Título da Fábula     

Indicação de tempo, 

espaço. 

   

Descrição das 

personagens  

   

Apresentação de 

cenários na fábula 

   

Linguagem: 

(vocabulário, 

presença de 

diálogos, estilo, etc.) 

   

Moral da História    

Você agora vai preencher o quadro abaixo, baseando-se nas 

fábulas estudadas neste caderno temático/pedagógico. 

Note que Emília comenta, no fim da história, que falta um 
Peninha (amigo invisível das crianças, que fez parte de outro 
livro) que bata na injustiça a fim de que o mundo se torne melhor. 
Eles mesmos, no país das Fábulas, haviam salvo o burro dessa 
fábula, que veio morar no sítio e ficou conhecido como 
Conselheiro, o Burro Falante.  

 

Queridos alunos  
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Professor incentive os alunos a discutir em grupo, a história da fábula que mais 

gostaram e justificar o motivo dessa escola, expondo qual ensinamento a 

fábula escolhida trouxe para sua vida em sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Escrever a moral da história numa folha de papel sulfite e ilustrá-la, pedir a 

um colega que faça a leitura e comente o texto, assim estará sendo feita uma 

atividade de leitura e reflexão. 

Posteriormente todas as histórias produzidas pelos alunos, serão colocadas no 

pátio da escola. 

2) Professor, é interessante fazer o momento de socialização das produções 

dos alunos. Sugiro que o professor possibilite aos alunos a exposição de suas 

histórias para os alunos da escola a fim de retratar a construção moral que as 

fábulas tanto abordam por meio dos valores morais. 

 

 

 

 

             

                           



 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciam-se sempre com “era uma vez”; 

São pequenas histórias em que predominam os animais como 

personagens; 

Propõem a solução de enigmas, crimes ou mistérios; 

O professor deverá propor aos alunos a seguinte atividade: 

1º) Que observem as características das personagens, o tempo e espaço, 

como foi apresentado o cenário e a linguagem utilizada (estilo, vocabulário, 

diálogos, etc.); 

2º) Em seguida apresentem aos demais colegas de classe o texto analisado, 

de forma criativa, ou seja, através de dramatizações, de apresentações com 

fantoches /dedoches, apenas com imagens ou como preferir apresentá-lo.  

Note que: Como é uma atividade em grupo pode levar mais tempo que o 

habitual e pode acontecer também um pouco de tumulto e desordem. 

Necessitará, portanto, neste momento, da intervenção do professor para 

organizá-la. 

Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre fábulas e suas 

características marque com um  a alternativa que mostra se tratar do 

gênero "Fábula" 

Neste momento você vai escolher uma das fábulas estudadas e dar um outro 

final para ela. Não esquecendo de tudo que aprendeu até agora. Então capriche 

no ensinamento que foi transmitido.  

 



Os animais agem como se fossem pessoas: falam, cometem erros, são 

sábios ou tolos, bons ou maus; 

Iniciam-se com um local, data, vocativo e finalizam-se com saudação 

de despedida; 

O herói ou heroína sempre se sai bem no final; 

É comum aparecer diálogos entre animais; 

Presença de seres ou objetos mágicos; 

 Essas histórias terminam com uma moral, um ensinamento; 

São oferecidas pistas que podem ajudar a solucionar um enigma; 

Há uma comparação nas fábulas entre animais e qualidades ou 

defeitos próprios dos seres humanos. Exemplo: raposa/esperteza, 

formiga/trabalho, leão/sabedoria. 

As histórias se passam em castelos, com príncipes, bruxas e fadas. 

São narrativas curtas que tratam de certas atitudes humanas como a 

disputa entre fortes e fracos, a esperteza e a lerdeza, a ganância e a 

bondade, a gratidão e a avareza. 
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