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Língua Portuguesa 

Os Ratos e as Doninhas 

Autor:  Esopo 

As Doninhas e os Ratos estavam sempre em guerra uns contra os 
outros. À cada batalha, as Doninhas sempre saíam vitoriosas, levando 

consigo um grande número de Ratos, que lhes serviam de 
refeição para o dia seguinte. 
Desesperados, os Ratos resolveram formar um conselho para 
tratar do assunto, e assim chegaram à conclusão de que os 
ratos sempre levavam desvantagem porque não tinham um 
líder. 

Definida a questão, um grande número de generais e comandantes foram escolhidos dentre os mais 
ilustres e conhecidos ratos da comunidade. Isso, evidentemente era motivo de orgulho para aqueles 
que, sendo mais bem posicionados socialmente, enxergavam ali uma clara forma de reconhecimento 
público dessa condição. 
Para diferenciá-los dos soldados comuns, quando estivessem na linha de frente, em meio ao campo 
de batalha, os novos líderes orgulhosamente ostentavam sobre suas cabeças, ornamentos e 
adereços feitos de penas ou palha. 
Então, depois de uma longa preparação da tropa de Ratos, após muitos estudos em táticas de 
guerrilha, eles enviaram um desafio para as Doninhas. As Doninhas, claro, aceitaram o desafio com 
ânsia, uma vez que, “estar sempre de prontidão para a luta” era seu lema, especialmente quando 
estavam de olho numa refeição. Assim, imediatamente atacaram a brigada dos Ratos em grande 
número. Logo a linha de frente dos Ratos sucumbiu diante do ataque, e o restante da 
armada imediatamente bateu em retirada, numa fuga desesperada para se abrigarem em seus 
buracos. Os soldados rasos entraram com facilidade em suas estreitas tocas, mas os Ratos Líderes 
não tiveram a mesma sorte, uma vez que, não conseguiram entrar a tempo em seus abrigos. Ocorre 
que os exagerados adereços que carregavam sobre suas cabeças, atrapalharam de forma decisiva 
seus movimentos. Assim, nenhum deles conseguiu escapar do ataque das 
famintas Doninhas. 
Moral da História: A Grandeza tem suas desvantagens. 

1° MOMENTO: 

–  



 

 

 

Leia o texto, e no caderno responda fazendo uma análise de sua formatação e identificar pista de 
contextualização: 

• A formatação deste texto se parece com outros que vocês já leram? 
• Quais são estes textos? Eles eram de quais gêneros textuais? 
• Em que eles são semelhantes? E quais as diferenças? 
• Encaminhar a atenção dos alunos para o final do texto: Moral da história 
• Que gênero textual sempre traz a moral da história?  
 

Características da fábula: 

1. Narração curta, de natureza simbólica, geralmente, um diálogo, 
2. Os personagens geralmente são animais que pensam, agem e sentem como os seres humanos, 
3. Tem por objetivo transmitir uma lição de moral ou um ensinamento, 
4. No final do texto, destaca-se uma moral qual é? 

 
• Para que serve este texto? 
• Ler, , parágrafo por parágrafo, sublinhando palavras ou expressões que não conhece o significado. 
• Analisar coletivamente, o contexto para inferir o sentido dessas. 
• Consultar o dicionário para confirmar ou não o sentido das palavras ou expressões concluídas pela 
turma. 
 
• Registrar no caderno o nome do texto, seu autor, seu gênero e sua finalidade.  

1- O que as Doninhas faziam com os ratos que capturavam? 
2- Qual foi a questão definida pelo conselho? 
3- Motivo pelo qual as Doninhas estavam sempre de prontidão para a luta. 
4- Quando o restante da armada de ratos bateram em retirada? 
5- Qual foi a sorte que os Ratos soldados rasos tiveram e os Ratos generais não 
tiveram? 
6 - Quais foram os primeiros ratos a morrer, durante a batalha contra as Doninhas? 

7-  Pesquisar a Bibliografia do autor. Quem foi Esopo? Escreva em seu caderno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Matemática 
 

 

 

 

 

 

 

  


