
 

 

Língua Portuguesa 

Hoje iremos ver a fábula “A lebre e a tartaruga” em forma de versos. Sim, podemos  contar     
histórias através de poema! Vamos ler? 

            Mas antes clique no link e veja um vídeo sobre poema. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TedJnMYP0vk 

 
A LEBRE E A TARTARUGA 
  
Logo quando o sol nascia. 
Com um brilho especial 
Começava então o dia 
Para o reino animal. 
  
Um bom dia sonolento, 
Os bichinhos desejavam, 
E com passos muito lentos 
Esticavam ... bocejavam ... 
  
Sai de sua toca a lebre 
Bem esperta e animada, 
Como sempre muito alegre, 
Cumprimenta a bicharada. 
  
Avista então a tartaruga, 
Bem tranquila a caminhar 
E com ar de zombaria, 
Começa então a debochar. 
  
- Vejam só quem vem aí, 
   Devagar quase parando, 
   Para dar uma voltinha 
   Leva quase todo o ano. 
  
Tartaruga, quem diria 
Já chegou desafiando .... 
- Apostemos uma corrida 
  Para ver quem sai ganhando! 
  

 
A lebre sempre ágil, 
Quase caiu pra trás 
- Lenta desse jeito !! 
Não me vencerá jamais !! 
  
A raposa foi a juíza, 
Deu o tiro de largada 
E a lebre serelepe 
Saiu logo em disparada 
  
Tartaruga, muito lenta, 
Dava um passo após o outro. 
E a lebre bem distante 
Para e descansa um pouco. 
  
De repente um soninho 
E um descanso maior, 
Quando a lebre se deu conta 
Havia acontecido o pior. 
  
Tartaruga lá estava 
Bem na linha de chegada 
A lebre saltou e pulou ... 
Mas ... nada ! 
  
A tartaruga venceu a parada 
Pra alegria da bicharada. 
Mais vale a responsabilidade, 
Que a maior das habilidades.
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AGORA COPIE AS QUESTÕES E RESPONDA EM SEU 
CADERNO: 

 
1. Esse texto é uma história em versos 

 
A) Quantos versos ela possui?    

 

B) E quantas estrofes?    
 

C) Neste texto também temos rimas. Copie três pares de palavras que rimam. 
 

 

 

2. Interpretação de texto 
 

A) O que diz no texto sobre o nascer do dia? 

 

 
B) Como os bichinhos agiam ao acordarem? 

 

 

 
C) O que a lebre disse para a tartaruga? 

 

 

 
D) E a tartaruga, por sua vez, o que respondeu? 

 

 

 
E) Quem foi a juíza dessa estranha competição? 

 

 

 
F) Que mensagem essa história nos traz? 

 

 

Bons estudos! 

 


