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“O sal e a água”  

Tarefas: 

- Ler o início do conto tradicional “O sal e a água” e prever o que vai acontecer a 

seguir; 

- Responder a questões a partir da leitura do conto;  

- Completar uma versão de “O Sal e a água” com os verbos em faltam no pretérito 

perfeito simples;  

- Completar frases com as conjunções e preposições em falta; 

- Identificar acontecimentos importantes de “O Sal e a água”, de acordo com as partes 

que constituem um conto; 

- Escrever um novo final para o conto, de acordo com a estrutura do conto. 

Conteúdos línguísticos: 

- Conjunções; 

- Preposições; 

- Verbos – Pretérito perfeito simples. 

 

1. Leia o início do conto tradicional português “O sal e a água”. É importante ler 

o vocabulário apresentado a seguir ao texto. 

 
 

O SAL E A ÁGUA 
 

 Um rei tinha três filhas; perguntou a cada uma delas, por sua vez, qual 

era a mais sua amiga. A mais velha respondeu. 

 - Quero mais a meu pai do que à luz do Sol. 

 Respondeu a do meio: 

 - Gosto mais de meu pai do que de mim mesma. 

 A mais moça (1) respondeu: 

 - Quero-lhe tanto como a comida quer o sal. 
 

 

1.1. Antes de continuar a ler, discuta com os seus colegas: 
 

a) Quem é que acha que gosta mais do rei? E quem é que gosta menos? 

b) Qual acha que vai ser a reação do rei? 

c) Qual é o objetivo do rei, ao fazer esta pergunta? 

 

1.2. Depois de discutir estas questões, é altura de continuar a ler o conto. 

No final, compare as respostas que deu com o que leu.  
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 O rei entendeu por isso que a filha mais nova não o amava tanto como as 

outras e pô-la fora do palácio. Ela foi muito triste por esse mundo e chegou ao palácio 

de um rei e aí se ofereceu para ser cozinheira. Um dia, veio à mesa um pastel(2) muito 

bem feito, e o rei, ao parti-lo, achou dentro um anel muito pequeno e de grande valor. 

Perguntou a todas as damas da corte de quem era aquele anel. Todas quiseram ver se 

o anel lhes servia, até que foi chamada a cozinheira e só a ela é que o anel servia. O 

príncipe viu isto e ficou logo apaixonado por ela, pensando que era de família de 

nobreza. 

 O príncipe começou então a espreitá-la(3), porque ela só cozinhava às 

escondidas, e viu-a vestida com trajos(4) de princesa. Foi chamar o rei seu pai e ambos 

viram o caso. O rei deu autorização ao filho para casar com ela, mas a menina tirou por 

condição(5) que queria cozinhar pela sua mão o jantar do dia da boda(6). Para as festas 

de noivado, convidou-se o rei que tinha três filhas e que pôs fora de casa a mais nova. 

A princesa cozinhou o jantar, mas nos manjares(7) servidos ao rei seu pai não botou(8) 

sal de propósito. Todos comiam com vontade, mas só o rei convidado é que não comia. 

Por fim, perguntou-lhe o dono da casa porque é que o rei não comia. Respondeu ele, 

não sabendo que assistia ao casamento da filha: 

 - É porque a comida não tem sal. 

 O pai do noivo fingiu-se raivoso(9) e mandou a cozinheira vir ali dizer porque é 

que não tinha botado sal na comida. Veio então a menina vestida de princesa, mas, 

assim que o pai a viu, conheceu-a logo e confessou ali a sua culpa, por não ter 

percebido quanto era amado por sua filha, que lhe tinha dito que lhe queria tanto 

como a comida quer o sal e que, apesar de sofrer tanto, nunca se queixou da injustiça 

de seu pai. 

Teófilo Braga (ed.), «O Sal e a Água», Contos Tradicionais do Povo Português, vol. I, 2ª ed., Lisboa, D. Quixote, 1994 (adaptado)  

 

 Vocabulário 

(1) mais moça – mais nova; mais jovem. 

(2) pastel – bolo salgado que se frita ou coze no forno. 

(3) espreitá-la – observá-la sem ser visto. 

(4) trajos – roupas. 

(5) tirou por condição – exigiu. 

(6) boda – festa de casamento. 

(7) manjares – comidas requintadas. 

(8) botou – pôs. 

(9) raivoso – zangado. 
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2. Assinale com X as afirmações verdadeiras (V) e as afirmações falsas (F), de 

acordo com o sentido do Texto C. 
 

Afirmações V F 

a) As duas irmãs mais velhas disseram que gostavam muito do pai.   

b) O rei não percebeu a resposta da sua filha mais nova.   

c) A filha mais nova do rei foi expulsa do palácio pelas irmãs.   

d) A princesa, ao cozinhar um pastel, perdeu um pequeno anel muito 
valioso. 

  

e) O anel foi um presente do príncipe.   

f) O pai do príncipe proibiu o seu filho de casar com a cozinheira.   

g) A princesa aceitou casar-se com o príncipe com a condição de 
nunca mais cozinhar. 

  

 

3. Faça corresponder a cada um dos elementos da coluna A o elemento da 

coluna B que permite formar uma frase, de acordo com o sentido do texto. 

Siga o exemplo e complete a tabela. 

 

Coluna A  Coluna B 

a. O pai da noiva mostrou-se 
arrependido... 

  ... para descobrir a quem 
pertencia. 

b. Quando apareceu o anel, o rei 
interrogou as damas da corte,... 

  ... porque preferia a comida com 
sal. 

c. Na boda, o rei convidado não 
comia, ... 

 a. ... quando percebeu a verdade. 

d. O pai do noivo fingiu-se raivoso, ...   ... depois mandou chamar a 
cozinheira. 

 

4. Copie do texto uma expressão idêntica à afirmação seguinte: 

       No final da história, o pai percebeu que a filha mais nova o amava. 

 _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Complete esta versão do conto com os verbos no pretérito perfeito simples:  

 

A princesa e o sal 

 Um dia, o rei _______________(1) (perguntar) às suas três filhas se elas gostavam 

dele. Como a filha mais nova _______________(2) (responder) que  
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gostava dele como gostava do sal na comida, o rei _______________(3) (ficar) zangado 

e pôs a princesa fora do palácio.  

Ela _______________(4) (partir) mergulhada em tristeza e, depois de caminhar muitos 

dias, _______________(5) (chegar) ao palácio de um rei, onde se _______________(6) 

(oferecer) para ser cozinheira. Um dia veio para a mesa um bolo muito bem feito e o 

rei, ao parti-lo, _______________(7) (encontrar) dentro um anel pequeno e de grande 

valor. Ele _______________(8) (perguntar) então a todas as damas da corte de quem 

seria aquele anel. E logo todas _______________(9) (querer) ver se lhes servia. O anel 

_______________(10)  

(passar) de mão em mão , até que as criadas _______________(11) (chamar) a 

cozinheira, e só a esta é que o anel servia na perfeição. Quando o príncipe 

_______________(12) (ver) isto, _______________(13) (ficar) logo apaixonado pela 

cozinheira.  

Adaptado de João Pedro Mésseder e Isabel Ramalhete, Contos e lendas de Portugal e do Mundo. 

 

6. Complete os espaços em branco com as palavras adequadas. Escolha uma palavra 

do quadro para cada frase. Não pode repetir as palavras. 

 

mas para porque em com 

 

a) O sal faz falta _________ temperar a comida. 

b) O pão estava quente, _________ tinha saído do forno. 

c) Gosto muito de sopa, _________ prefiro as sobremesas. 

d) O cozinheiro está interessado _________ experimentar uma nova receita. 

 

7. O tipo de contos que leu no início tem uma estrutura normalmente definida.  

7.1. Assinale o que aconteceu em cada uma das seguintes partes do conto que 

leu: 

 

Estrutura/ Acontecimentos Acontecimento no conto  
“O sal e a água” 

Introdução 
 
Lugar e tempo 
 
Apresentação das personagens 
 
Surge um problema ao herói da história 

 



 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA Nº 7 

UNIDADE TEMÁTICA: Atenção! Ação! 
NÍVEL: B1                           
 DATA: ____/_____/20___ 

 

5 
 

Desenvolvimento 
 
O herói enfrenta vários desafios. 
 
 
 
 
Um dos desafios é o mais importante de 
todos 
 
 

 

Conclusão 
 
O problema deixa de existir 

 
 

 

8. Imagine que está a escrever o conto e que afinal quer dar um final diferente à 

história. 

8.1. Continue então a história, a partir da seguinte passagem. Deve lembrar-

se da estrutura do conto. 

O SAL E A ÁGUA 
 

 Um rei tinha três filhas; perguntou a cada uma delas, por sua vez, qual 

era a mais sua amiga. A mais velha respondeu. 

 - Quero mais a meu pai do que à luz do Sol. 

 Respondeu a do meio: 

 - Gosto mais de meu pai do que de mimmesma. 

 A mais moça(1) respondeu: 

 - Quero-lhe tanto como a comida quer o sal. 

 _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


