
ProvérbiosProvérbios
do fundo dodo fundo do

baúbaú



Provérbios são ditos populares que transmitemProvérbios são ditos populares que transmitem
conhecimentos comuns sobre a vida. São fáceis deconhecimentos comuns sobre a vida. São fáceis de

decorar e transmitir em função de seu formatodecorar e transmitir em função de seu formato
simples, curto e direto.simples, curto e direto.

  
Você já ouviu algum?Você já ouviu algum?

Aqui você encontra uma seleçãoAqui você encontra uma seleção  
de provérbios para completar e aprender.de provérbios para completar e aprender.

  
Divirta-se!Divirta-se!



Cavalo dado,
____________.



Cavalo dado,
não se olham

os dentes.



 ____________
tem perna

curta.



A mentira
 tem perna

curta.



À noite todos os
_____________.



À noite todos os
gatos são

pardos.



____________
 faz o ladrão.



A ocasião
 faz o ladrão.



A pressa é
_______________.



A pressa é
inimiga da
perfeição.



____________
 faz a força.



A união
faz a força.



A voz do povo é
_______________.



A voz do povo é
a voz de Deus.



_____________,
tanto bate

até que fura.



Água mole em
pedra dura,
tanto bate

até que fura.



 
Águas passadas
________________.



 
Águas passadas

não movem
moinhos.



________,_______,
negócios à

parte.



Amigos, amigos,
negócios à

parte.



 
Antes tarde

______________.



 
Antes tarde

do que nunca.



_______________
come cru.



O apressado
come cru.



 
Aqui se faz,

______________.



 
Aqui se faz,

aqui se paga.



______________,
morre torta.



Árvore que
nasce torta,
morre torta.



 
As aparências
_______________.



 
As aparências

enganam.



______________,
espalha a rama

pelo chão.



Batatinha
quando nasce,
espalha a rama

pelo chão.



 
Cão que ladra,

____________.



 
Cão que ladra,

não morde.



________________,
uma sentença.



Cada cabeça,
uma sentença.



 
Casa de ferreiro,
_______________.



 
Casa de ferreiro,
espeto de pau.



_______________,
a galinha enche

o papo.



De grão em
grão,

a galinha enche
o papo.



 
Deus ajuda

_____________.



 
Deus ajuda
quem cedo
madruga.



___________
e sempre.



Devagar
e sempre.



 
É melhor não

cutucar a onça
 _________________

.



 
É melhor não

cutucar a onça
 com vara curta.



_____________
do que

remediar.



É melhor
prevenir
do que

remediar.



 
Em boca
fechada

 _______________.



 
Em boca
fechada

não entra
mosca.



_______________
peixinho é.



Filho de peixe,
peixinho é.



 
Gato escaldado
______________.



 
Gato escaldado

tem medo de
água fria.



______________
são flores.



Nem tudo
são flores.



 
Não adianta

chorar
________________.



 
Não adianta

chorar
pelo leite

derramado.



_______________
por linhas
tortas. 



Deus escreve
certo

por linhas
tortas. 



 
Macaco velho
______________.



 
Macaco velho
não pula em
galho seco.



______________
sai caro. 



O barato
sai caro. 



 
O bom filho

_____________.



 
O bom filho

a casa torna.



_____________,
há fogo. 



Onde há
fumaça,
há fogo. 



 
Mais vale um

pássaro na mão
_______________.



 
Mais vale um

pássaro na mão
do que dois

voando.



___________,
meia palavra

basta. 



Para bom
entendedor,
meia palavra

basta. 



 
Rapadura é

doce,
_______________.



 
Rapadura é

doce,
mas não é mole.



_______________,
dente por

dente. 



Olho por olho,
dente por

dente. 



 
Quem conta um

conto,
______________.



 
Quem conta um

conto,
aumenta um

ponto.



________________
sem quebrar os

ovos. 



Não se faz um
omelete

sem quebrar os
ovos. 



 
O que os olhos

não veem, 
________________.



 
O que os olhos

não veem, 
o coração não

sente.



______________,
escuta o que

não quer.  



Quem fala o
que quer,

escuta o que
não quer.  



 
Se conselho
fosse bom,  
_____________,

________.



 
Se conselho
fosse bom,  

ninguém dava,
vendia.



________________,
caça com gato.  



Quem não tem
cão,

caça com gato.  



 
Não deixe para

amanhã 
_________________.



 
Não deixe para

amanhã 
o que pode fazer

hoje.



______________,
não petisca.



Quem não
arrisca,

não petisca.



 
Quem canta

______________.



 
Quem canta
seus males

espanta.



______________
vale mais que
mil palavras. 



Um gesto
vale mais que
mil palavras. 



E aí? Gostou de conhecer os provérbios? EssaE aí? Gostou de conhecer os provérbios? Essa
atividade foi desenvolvida em parceria com aatividade foi desenvolvida em parceria com a

Associação Arte Despertar.Associação Arte Despertar.
  

Agora que tal tentarAgora que tal tentar  
criar novos provérbios?criar novos provérbios?  

Desafie suaDesafie sua  
família e amigos!família e amigos!  

  
  


