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A Coleção Conta pra Mim é 
dedicada à família — mães, pais, 
fi lhas, fi lhos, avós, avôs...

Neste livro, vamos conhecer o 
sugestivo universo da quadrinha, 
um tipo de poesia composto 
apenas de quatro versos. Leia com 
expressividade, explorando seus dois 
elementos básicos: o ritmo e a rima.

Incentive as crianças a memorizar 
e a declamar algumas estrofes. Ah! 
As quadrinhas podem ser cantadas 
também! Para isso, basta encaixar 
os versos em melodias tradicionais, 
como em “Ciranda, cirandinha” ou em 
“O cravo brigou com a rosa”.

Sejam todos muito bem-vindos!
Infância e leitura — o caminho de 

uma boa aventura.
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O cravo, quando nasce,
toma conta do jardim.
Eu também vivo querendo
quem tome conta de mim.
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Se este livro for perdido,
pode também ser achado.
Para melhor ser conhecido,
deixo meu nome assinado.
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Eu queria ter agora
um cavalinho de vento,
para dar um galopinho,
na estrada do pensamento.
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Companheiro, me ajude,
que eu não posso cantar só.
Eu sozinho canto bem,
com você canto melhor.
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Muitas estrelas no céu,
muitas pedrinhas no chão.
Muitas batidas no peito,
batidas do coração.
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Eu chupei uma laranja,
as sementes deitei fora.
Da casca, fi z um barquinho,
amigo, vamos embora!
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Não tenho chapéu de couro,
mas de palha posso ter.
De couro custa dinheiro,
de palha, posso fazer.



10

Minha gente, venha ver
coisa que nunca se viu:
o tição brigou com a brasa,
e a panelinha caiu.
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Amar e saber amar
são pontinhos delicados.
Os que amam são sem conta,
os que sabem são contados.
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Quero que você me diga,
seis vezes encarrilhado,
Sem errar, sem respirar:
vaca preta, boi pintado.
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Eu fui lá não sei aonde,
visitar não sei a quem.
Voltei assim, não sei como,
gostando não sei de quem.
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Roseira, dá-me uma rosa,
craveiro, dá-me um botão.
Menina, dá-me um abraço,
que eu te dou meu coração.



Jogos, brincadeiras, práticas esportivas 
e atividades artísticas que favoreçam o 
desenvolvimento linguístico das crianças. 

Atividades
Diversas

O que são?

Contribuem para socialização e comunicação.

Quais são os benefícios?

Jogos, brincadeiras, práticas esportivas 
e atividades artísticas que favoreçam o 

Ampliam a compreensão das crianças sobre o 
mundo ao seu redor.

Contribuem para socialização e comunicação.

Ampliam a compreensão das crianças sobre o 
mundo ao seu redor.

Como praticar?

Em família, brinque de jogo de damas, jogo da memória, pega 
varetas, dominó de rimas, cruzadinha, bingo.

Incentive seu fi lho a desenhar, pintar, cantar, dançar, declamar 
poemas, quadrinhas, trava-línguas, parlendas, tocar algum 
instrumento musical.

Visite espaços públicos nos quais seu fi lho possa interagir com 
outras crianças.

Leve seu fi lho para conhecer livrarias, bibliotecas, teatros, museus, 
exposições, zoológicos.

Encoraje seu fi lho a praticar esportes. 



1. Trate seu fi lho com muito amor e carinho.

2. Converse com seu fi lho.

3. Valorize e respeite o que seu fi lho tem a dizer.

4. Leia em voz alta para seu fi lho.

5. Conte histórias para seu fi lho.

6. Dê livros de presente para seu fi lho.

7. Leia e escreva diante de seu fi lho.

8. Participe da vida escolar de seu fi lho.

9. Elogie e encoraje seu fi lho.

10. Tenha altas expectativas em relação a seu fi lho.

Literacia Familiar
em Dez Pontos


