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Contos  de artimanhas – 

Os contos de artimanhas são narrativas geralmente curtas, nas 

quais os personagens, tanto animais, quanto homens, fazem uso da 

esperteza para garantir a sua sobrevivência. 

Os contos de artimanhas são construídos como um eixo 

temporal, isto é, segui-se uma lógica em toda a narrativa do conto, 

para que não haja um desvio, causando assim uma confusão. 

Dessa forma é possível compreender a história sem maiores 

dificuldades. 

 

 

Leia  o  Conto – A  sopa de  pedra. 

 

Sopa de Pedras 
 

 
         Um rapaz pobre e faminto andava pelo campo em busca de alimento. 
Teve uma idéia e resolveu colocá-la em prática. Escolheu um local próximo a 
uma casa com uma grande horta e alguns animais. Pediu aos donos de casa 
que lhe emprestassem uma panela. Os donos não queriam emprestar, pois não 
gostavam de ajudar outras pessoas. Mas o rapaz tanto insistiu que conseguiu a 



panela. Ele então preparou o fogo e colocou água para ferver. Pegou algumas 
pedras, lavou-as bem e colocou dentro da água fervente. 
            - Os donos da casa ficaram curiosos e perguntaram: 

   -O que você está cozinhando, rapaz? 
-  Uma deliciosa sopa de pedras – respondeu ele. 

          -Mas como é possível fazer uma sopa de pedras? – indagou o casal. 
        - Muito simples! – ele explicou. – Como veem, tenho aqui no fogo uma 
panela com água fervendo e pedras cozinhando. Sei fazer uma ótima sopa, 
mas se vocês tiverem algo para engrossá-la... como um pedaço de carne, 
batatas e feijões... 
            Os donos da casa lhe deram carne, batatas e feijões. O rapaz colocou 
tudo dentro da  sopa e o cheiro começou a ficar bom. Ele então disse: 
            - Hum, se eu tivesse um pouco de tempero, a sopa ficaria bem mais 
apetitosa. 
            E novamente os donos da casa lhe deram tempero. Ele foi cozinhando 
e mexendo até que a sopa ficou pronta e foi consumida pelos três. Assim que 
terminaram, o rapaz tirou as pedras da panela e jogou-as fora. Os donos da 
casa espantados, disseram. 
         - Mas e as pedras?! Você não vai comer as pedras?! 
         - Comer as pedras?! – repetiu o rapaz, e fugiu correndo. 

 
Conto popular. 

   
 

 

Vamos fazer as ATIVIDADES:  Escreva  as respostas  em  seu  caderno, 
tire  fotos  e  envie  para  a Professora. 

1.O rapaz da história faz realmente uma sopa de pedras? Explique. 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Em que lugar a história acontece? 
 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
3. A história que você leu é um conto de artimanha ou de esperteza. Coloque V 
para verdadeiro ou F para falso. 
 
( ) É uma história em que as personagens usam a esperteza para conseguir 
algo.  
( ) É uma narrativa engraçada. 
(  ) É uma história que deixa o leitor com medo. 



 
4. Qual foi a esperteza do rapaz? 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
5. Releia o final do conto e sublinhe o trecho que mostra o humor da narrativa.  
 
– Mas e as pedras?! Você não vai comer as pedras?! 
– Comer as pedras?! – repetiu o rapaz, e fugiu correndo. 
 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
6. Que motivo o rapaz teria para fugir? 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
7. Você acha o título do conto adequado? Por quê? 
 

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

8-  Faça  um desenho  bem  bonito , deixe-o  bem colorido ,ilustrando  o  conto.   

 

 

 

 


