
O que é uma fábula? 

Uma fábula é uma história, em que os personagens são animais 

que apresentam características humanas, tais como a fala, os 

costumes, etc. Estas histórias terminam com uma moral, um 

ensinamento. 

 

 

                      A lebre e a tartaruga 

 

Era uma vez uma tartaruga e uma lebre. 

A lebre quis pregar uma partida à tartaruga. 

-Vamos fazer uma corrida? – disse a lebre. 

A lebre como era mais rápida do que a tartaruga pensava que ia 

chegar primeiro, por isso a lebre toda tranquila deitou-se à sombra 

de uma árvore e adormeceu. 

A tartaruga no seu vagar ultrapassou-a.  

Quando a lebre acordou a tartaruga já lhe tinha ganho. 

Moral da história- Não podemos subestimar o nosso adversário. 

  

 

Inês Lima                                             3º ano turma E 

 



A raposa e as uvas 

 

Certo dia, uma raposa quase a morrer de fome, viu no alto 

de uma parreira, cachos de uvas bem maduras e de pele 

bem vermelhinha. 

- Bela refeição elas dariam! 

Mas, como não conseguia chegar-lhes, desdenhou: 

-Estão muito verdes, não prestam. 

Mas quando caiu uma parra, julgando que era um bago 

voltou depressa o focinho… 

 

Será que ela foi sincera 

quando desdenhou? 

 

 

 

 

Moral da história:  

É fácil desprezar aquilo que não se pode alcançar. 

 

Inês Tatiana                                                       3º ano      turma E 

 

 



O burro cão 

Era uma vez um burro de trabalho, daqueles que carregam o 
dobro do seu peso, de casa para o mercado e do mercado para 
casa. 

O dono pouco lhe ligava. Nem uma festa nas orelhas, nem 
uma palavra de reconhecimento ao fim de um dia de canseiras. 
Nada!... 

O burro sentia-se! E mais se sentia quando reparava que o 

dono era só mimos e afagos para uns cachorrinhos. 
O homem ria-se com tudo que os cachorrinhos faziam. 

Saltavam-lhe e lambiam-no. 
Não é justo! - pensava o burro. Os canitos não puxam a 

carroça, não aguentam com o meu dono às costas e ele faz-lhes 
festinhas e brinca com eles! Para receber uma festa do dono, tenho 
que fazer como os cachorros! 

Na manhã seguinte, mal viu o dono  começou começou aos 
saltos e aos zurros, que, segundo ele, imitavam os latidos dos 
cachorrinhos. Dava-lhe dentadas nas calças, lambia-lhe a cara e 
até tentou pôr-lhe as patas nos ombros. 

O dono ficou bravo.  
- Este burro endoideceu! – gritou o homem. 
Foi buscar o seu chicote e deu-lhe uma valente sova.  

 

Nem todas as histórias podem acabar bem. Esta acaba com o burro 

preso à manjedoira, derreadinho da sova e a mulher do dono a 

cuidar-lhe das feridas. 
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