
ATIVIDADE DE PORTUGUÊS 
 

A Cigarra e a Formiga 

 Num dia de Verão, a Cigarra cantava feliz. Enquanto 

isso, uma Formiga passou por perto. Vinha cansada, carregando 

penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro.  

─ Por que não ficas aqui conversando um pouco comigo, em 

vez de te cantar tanto? Perguntou-lhe a Cigarra.  

─ Preciso arrecadar comida para o Inverno ─ respondeu-lhe a 

Formiga. ─ Aconselho-te a fazer o mesmo. ─ Por que devo me 

preocupar com o Inverno? Comida não nos falta... ─ respondeu a 

Cigarra, olhando em redor. A Formiga não respondeu, continuou o 

seu trabalho e foi embora.  

 Quando o Inverno chegou, a Cigarra não tinha nada 

para comer. No entanto, viu que as Formigas tinham muita comida 

porque a tinham guardado no Verão. Distribuíam-na diariamente 

entre si e não tinham fome como ela. A Cigarra compreendeu que 

tinha feito mal...      

Moral da história: Não penses só em divertir-te. Estuda, para ter 

uma vida melhor no futuro.       

     (adaptado de http://fabulasinfantis.blogs.sapo.pt/)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

AGORA VAMOS RESPONDER ÀS QUESTÕES SOBRE O 

TEXTO! 

1. Quais são os animais dessa história? 

 

2. Quem cantava feliz? 

 

3. Quem passou cansada por perto da Cigarra? 

 

4. O que a formiga carregava para dentro do formigueiro? 

 

5. Quem trabalhava para ter comida durante o inverno? 

 

6. Quem não tinha nada para comer quando chegou o inverno? 

 

7. A Cigarra ou a Formiga fez certo no final da história?  Por quê? 

           

8. Procure no dicionário o significado das palavras de acordo com o 

texto. 

A) cantiga 
B) fadiga 
 5- forme frases com os pares de palavras: 
A) formiga e formigueiro 
B) trabalho e preguiça 
6- faça um belo desenho do poema. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVER DE CASA  
 

1)Leia a fabula “A cigarra e a formiga ”  para os responsáveis: 

 

 Hoje minha leitura foi:   (   ) boa   (  ) ótima   

(  ) preciso treinar mais  

 

Após ler a fabula responda: 

a) Quem são os personagens do texto acima? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 

b) Quais são as estações do ano que aparecem na fábula? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 

c) O que achou da atitude da formiga? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 

2) Quem disse cada uma destas frases? 

 

a) - Durante o verão, eu cantei.  

______________________________________          



b) - Muito bem, pois agora dance!    

___________________________________ 

 

3) Escreva as palavras em ordem alfabética: 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________ 

 

 

   cigarra – formiga – verão – inverno – dance – cantando – desse - grãos 


