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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!!!



Um corvo roubou um queijo, e com ele no bico foi pousar em uma árvore. Uma raposa, atraída

pelo cheiro, desejou logo comer o queijo, mas como? A árvore era alta, e o corvo tem asas, e sabe

voar. Recorreu, pois a raposa às suas manhas:

- Bons dias, meu amo, disse, quanto folgo de o ver assim belo e nédio. Certo entre o povo

alígero não há quem o iguale. Dizem que o rouxinol o excede, porque canta, pois eu afirmo que V.

Exa. não canta porque não quer, se o quisesse, desbancaria a todos os rouxinóis.

Ufano por se ver com tanta justiça apreciado, o corvo quis mostrar que também cantava, e logo

que abriu o bico, caiu-lhe o queijo. A raposa o apanhou, e, safa, disse:

- Adeus Sr. Corvo, aprenda a desconfiar das adulações, e não lhe ficará cara a lição pelo preço

desse queijo.

MORAL DA HISTÓRIA:

Desconfiai quando vos virdes mui 

gabados, o adulador escarnece 

de vossa credulidade, e prepara-

se para vos fazer pagar por bom 

preço os seus elogios.

A raposa e o corvo

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

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

