
Fábula para Ler e se Divertir

Prefeitura de Santo André – PSA

Departamento de Educação Infantil e Fundamental – DEIF 



Neste momento de crise (COVID 19) em que precisamos ficar em casa e nos proteger, uma das

melhores maneiras de nos fortalecermos em nosso convívio com a família, em especial com as

crianças, é por meio de momentos lúdicos, mas também educativos que lhes proporcionem o contato

com a leitura para a descoberta ou aprofundamento de novos conhecimentos.

Por isso estamos disponibilizando algumas fábulas. Estas histórias podem divertir as crianças, ao

mesmo tempo em que favorecem o aprendizado da linguagem.

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM SE DIVERTIR E APRENDER!

BOA LEITURA!!!



Estava um lobo a beber água num ribeiro, quando avistou um cordeiro que também bebia da

mesma água, um pouco mais abaixo. Mal viu o cordeiro o lobo foi ter com ele de má cara, arreganhando

os dentes.

— Como tens a ousadia de turvar a água onde eu estou a beber?

Respondeu o cordeiro humildemente:

— Eu estou a beber mais abaixo, por isso não te posso turvar a água.

— Ainda respondes, insolente! — retorquiu o lobo ainda mais colérico. — Já há seis meses o teu pai

me fez o mesmo.

Respondeu o cordeiro:

— Nesse tempo, Senhor, ainda eu não era nascido, não tenho culpa.

— Sim, tens — replicou o lobo —, que estragaste todo o pasto do meu campo.

— Mas isso não pode ser — disse o cordeiro —, porque ainda não tenho dentes.

O lobo, sem mais uma palavra, saltou sobre ele e logo o degolou e comeu.

MORAL DA HISTÓRIA:

Tentar evitar o mal daquele que já 

decidiu cometê-lo? Perda de 

tempo!

.

O lobo e o cordeiro

www.culturagenial.com/fabulas-de-esopo/



VOCÊ SABIA...

As fábulas surgiram dos contos, mas se diferenciam por

terem ao final uma moral e por terem, na maioria das vezes,

animais com características humanas como personagens.

QUER SABER 

MAIS?

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/fabula.htm
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