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O mingau doce 

 Era uma vez, uma pobre menina devota que vivia sozinha com a mãe e elas não 

tinham mais o que comer. Então, a menina saiu de casa e entrou na floresta, onde 

encontrou uma velha que já sabia de seu sofrimento e por isso lhe deu uma panelinha, 

para a qual ela deveria dizer: “Cozinha, panelinha”, e a panelinha cozinharia um delicioso 

mingau; e, quando ela dissesse: “Para, panelinha”, a panelinha não mais cozinharia. 

 A menina levou a panelinha para a mãe e dali em diante elas passaram a se 

alimentar de mingau o quanto quisessem e saíram da miséria. 

 Um dia, a menina saiu de casa e a mãe disse à panela: 

 “Cozinha, panelinha!”, e aí a panela começou a cozinhar e ela se fartou de mingau. 

Mas, quando ela quis que a panela parasse, não soube dizer as palavras. 

 Assim, a panelinha cozinhou sem parar, o mingau transbordou pelas bordas, a 

panela continuou a cozinhar, o mingau foi invadindo a cozinha e enchendo a casa e 

depois a outra casa, depois a rua, como se quisesse saciar a fome de todo o mundo, e se 

tornou um grande problema e ninguém sabia o que fazer.  

 Finalmente, quando restava apenas uma casa sem mingau, a menina voltou e 

disse as palavras: 

 “Para, panelinha!”, e ela parou de cozinhar, e quando quiseram voltar e passar pela 

cidade, elas tiveram de abrir caminho comendo.  

 

  

 
 
 

CONTOS DE HOJE E DE SEMPRE 



 
1- Responda. 
 
a- Quem são os personagens dessa história? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b- Explique por que a velha senhora resolveu ajudar a menina. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2- Escreva, no balão abaixo, o que era preciso dizer para a panelinha começar a cozinhar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Marque. 
 
Na sua opinião, a velha senhora que a menina encontrou era: 
 
(      ) uma fada        (      ) uma bruxa     (      ) a avó da menina 
 
4- Qual foi o problema inicial que gerou esse conto? Sublinhe de vermelho. 
 

 A velha senhora ter dado uma panela à menina. 

 Mãe e filha estarem passando fome. 

 A mãe da menina conseguir fazer a panelinha parar de cozinhar. 

 

5- A panelinha mágica resolveu o problema da fome, porém outro fato aconteceu para 

acabar com a tranquilidade da menina, da mãe e dos vizinhos.  

    Qual foi esse fato? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________

_______________________ 



 

6- Releia um trecho do conto, observando a palavra em destaque. 

 
 
 
 
 

 A quem de refere a palavra em destaque? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7- Releia esse trecho do conto, substituindo a palavra em destaque pelas palavras a que 

ela se refere. 

 
 
 
 

 Agora, marque as alternativas adequadas. 
As palavras destacadas em negrito:  
 
(      ) evitaram a repetição desnecessária de palavras. 

(      ) tornaram a leitura do conto mais cansativa. 

(      ) deixaram a leitura do conto mais agradável. 

 

8- Releia mais um trecho do conto. 

 

 
 
 
 
 
 

 Nesse trecho, aparece uma expressão que marca a passagem de tempo na história. 
Qual é essa expressão? Sublinhe. 

 
 

              
 
 
 
               Excelente trabalho!! 

      Era uma vez uma pobre menina devota que vivia sozinha com a mãe e elas 
não tinham mais o que comer. 

      Era uma vez uma pobre menina devota que vivia sozinha com a mãe e a 

mãe e a menina não tinham mais o que comer. 

 Um dia, a menina saiu de casa e a mãe disse à panela:  

    “Cozinha, panelinha!”, e aí a panela começou a cozinhar e ela 

     se fartou de mingau. 


