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                                                       Olá crianças! 

 

Esta semana vamos continuar com o nosso Projeto “Era uma Vez”, e hoje 

vamos contar a bela história da “Cigarra e a Formiga”.  Essa fábula ajuda a 

desenvolver a imaginação e estimula os pequenos a pensar sobre as lições da 

história 

É só um adulto da família fazer a leitura, em seguida tem uma atividade de 

pintura logo abaixo, vamos precisar de papel sulfite ou outro que tiver 

disponível, lápis de cera ou lápis de cor.      

Se preferir pode passar na escola e retirar a atividade é só dar uma ligadinha.                                         

 

 



. 

 

A Cigarra e a Formiga 

Era uma vez uma jovem Cigarra que gostava muito de cantar. Ela passava 

todos os dias sobre uma folha com o seu violão, tocando e cantando. Só 

parava de cantar quando se cansava, mas logo voltava a se divertir tocando. 

Próximo de onde ela cantava havia um formigueiro, e a Cigarra se divertia 

vendo as formigas trabalharem para guardar alimento. Debochando, ela disse 

para uma formiga que passava por perto: 

– Por que tanto trabalho? É muito melhor se divertir e não se preocupar com 

nada, assim como eu faço. 



 

Sem se importar com a zombaria, a Formiga respondeu: 

– Estou me preparando para quando o inverno chegar. Você deveria fazer o 

mesmo ao invés de ficar só cantando. 

A Cigarra riu e voltou a cantar, ignorando o conselho da Formiga. A Formiga 

deu as costas e voltou a juntar os grãos. O inverno chegou e as formigas 

passaram a organizar todo o alimento que haviam guardado para sobreviver 

aos dias frios. 

Certo dia, a Cigarra apareceu na porta do formigueiro, faminta, com frio e 

arrastando as asas. Com a cabeça baixa, disse para a Formiga: 

– Por favor, me dê um pouco dos seus grãos. Estou com fome e não tenho o 

que comer. 

A Formiga perguntou para a Cigarra: 

– O que você fez durante todo o verão? Por que não guardou grãos para se 

alimentar no inverno? 

– Bom, é que eu não tive tempo. – respondeu a Cigarra. – Como você bem 

sabe, estive ocupada cantando todo dia… 

A Formiga deu de ombros e disse: 

– Já que passou o verão todo cantando, então passe o inverno dançando. 

A Cigarra ficou calada, não tinha o que responder. A Formiga se virou e entrou 

no formigueiro para voltar ao seu merecido descanso. 

Como a cigarra foi preguiçosa e não pensou no dia de amanhã, pagou um alto 

preço por sua imprudência. 

https://www.gestacaobebe.com.br/a-cigarra-e-a-formiga/ 

 

https://www.gestacaobebe.com.br/a-cigarra-e-a-formiga/


 

PINTE BEM BONITO O DESENHO. 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/309974386860471270/ 
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