
 

Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, crie                                 

um final para a seguinte fábula. Não se esqueça de indicar a moral da história ao fim do texto.   

O leão e o ratinho 
 
Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear                  
em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. 
Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo                   
depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores [...] 
 

Disponível em: <http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=10>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
TEXTO I 

Fábulas com moral 

É comum encontrar fábulas em listas de materiais infantis escolares. Esse tipo de narrativa desperta os mais                 

variados sentidos da criança; e tem como prioridade a reflexão através da moral ao final da história. Elas são                   

carregadas de provérbios – frases disseminadas de boca em boca, que transmitem algum tipo de ensinamento,                

como o famoso “Trabalhar como formiga, divertir como cigarra”, da fábula “A cigarra e a formiga”. As fábulas                  

são importantes elementos da história infantil . É importante que os adultos entendam sobre elas e saibam                 

explorá-las em favor do desenvolvimento das crianças. 

Disponível em: <https://leiturinha.com.br/blog/caracteristicas-linguisticas-e-personagens-das-fabulas-com-moral/>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
 

TEXTO II 

Fábulas bem-humoradas de Dad alimentam a Feira do Livro 

A colunista do Correio e escritora Dad Squarisi autografa, nesta terça (11/06), o livro infantil Bichos e                 

buchichos, segundo volume da sua trilogia de fábulas. São 45 fábulas recontadas em linguagem ágil e                

bem-humorada. Cada história é dividida em três partes: fábula, moral da história e a atualização para a realidade                  

das crianças. As ilustrações são de Adriana Nunes e o projeto gráfico é de Marco Miranda. O projeto dessa                   

trilogia e da série de livros sobre mitologia, também para crianças, começou a ser desenvolvido no Correio. [...]                  

“Leitura estimula a imaginação, permite que as crianças vivam outros mundos, outras vidas. Os livros ampliam                

o universo, ampliam o conhecimento de quem lê, e são muito importantes para a escrita”, diz a autora. Ela                   

ressalta ainda o alcance das fábulas: “São tão importantes que todas as culturas têm. Elas resistem. Elas ensinam                  

valores”. 

Disponível em: <https://bit.ly/2KGVgyo>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
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