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A Coleção Conta pra Mim é
dedicada à família — mães, pais,
ﬁlhas, ﬁlhos, avós, avôs...
Neste livro, vamos conhecer o
curioso universo das fábulas, em
que as atitudes das pessoas são
representadas por bichos. Essas
pequenas histórias imaginativas são
verdadeiros convites para cultivarmos
as virtudes.
Viajar por esse universo na
companhia da família será com
certeza uma experiência que vocês
guardarão por toda a vida.
Sejam todos muito bem-vindos!
Infância e leitura — o caminho de
uma boa aventura.
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O Corvo e o Jarro
Em um dia ensolarado, o Corvo avistou um jarro. Pousou e colocou o bico
dentro do recipiente, ao constatar que
havia sobrado um pouco de água no
fundo. Tentou bebê-la, alongando o
pescoço, mas não conseguiu.
3

Sedento, imaginou uma forma de
alcançar o precioso líquido: coletou
várias pedrinhas e as jogou dentro do
jarro. Com alegria, percebeu que a água
subiu até a borda.
O Corvo, então, matou a sede e alçou
voo.
4

O Leão e o Mosquito
O Leão ia de um lugar a outro e
balançava a juba, mas o Mosquito não
parava de incomodá-lo. Além das ferroadas, o zum-zum-zum parecia não
ter ﬁm. O inseto, para piorar a situação,
provocou a fera:
— Eu não tenho medo do rei da selva!
5

Mal acabou de falar, iniciou um voo
rasante e picou o focinho do grande
animal, que, indignado, deu mordidas
no ar. No desespero, o felino passou a
se machucar com as próprias garras.
O pernilongo intensiﬁcou os ataques
com o seu zum-zum-zum… O Leão urrou e, exausto, rendeu-se.
6

O Mosquito foi embora, dizendo a todos que havia derrotado o mais temível
predador da ﬂoresta. Porém o orgulhoso, distraído com a glória, acabou preso
em uma teia de aranha.
7

A Rã e o Touro
Uma Rã boiava na lagoa, quando avistou um Touro. Tomada pela inveja, resolveu que iria se encher de ar para ﬁcar
do tamanho daquele belo animal.
8

Depois de inspirar algumas vezes,
perguntou às amigas se havia atingido as dimensões do Touro. Elas riram e
responderam que não.
9

A Rã tornou a inspirar sem parar. Seu
corpo foi crescendo, crescendo, inchando, inchando, até explodir. Bum!
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A Formiga e a Pomba
A Formiga tentou atravessar o rio em
cima de um galho ﬂutuante. Tudo corria bem, mas uma forte correnteza naufragou sua embarcação.
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Porém, uma Pomba, ao ver aquela aﬂição, lançou uma folha para a pobrezinha, que conseguiu navegar, até
alcançar a margem.
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Já com as seis patas em solo ﬁrme, a
pequenina percebeu que um Caçador
estava prestes a capturar a Pomba.
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Imediatamente, a Formiga convocou suas companheiras. E o pequeno
exército atacou os pés do homem, que
fugiu aﬂito, cheio de picadas.
A Pomba voou agradecida:
— Querida amiga, muito obrigada!
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Leitura
Dialogada
O que é?
Conversa entre adultos e crianças antes, durante
e depois da leitura em voz alta.

Quais são os benefícios?
Fortalecer os laços afetivos entre pais e ﬁlhos.

Contribuir para a alfabetização e reforçar a
aprendizagem escolar das crianças.

Como praticar?
Escolha um momento tranquilo para iniciar a leitura dialogada.
Leia com calma. Pronuncie bem as palavras, cuidando com carinho
do tom de voz.
Deslize o dedo indicador sob as palavras durante a leitura.
Nomeie as ilustrações e dê tempo para seu ﬁlho apreciá-las.
Valorize os comentários de seu ﬁlho, explorando outros aspectos
das histórias.
Ao sair de casa, leve sempre livros para ler com seu ﬁlho. Aproveite
todas as oportunidades!
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Literacia Familiar
em Dez Pontos

1. Trate seu ﬁlho com muito amor e carinho.
2. Converse com seu ﬁlho.
3. Valorize e respeite o que seu ﬁlho tem a dizer.
4. Leia em voz alta para seu ﬁlho.
5. Conte histórias para seu ﬁlho.
6. Dê livros de presente para seu ﬁlho.
7. Leia e escreva diante de seu ﬁlho.
8. Participe da vida escolar de seu ﬁlho.
9. Elogie e encoraje seu ﬁlho.
10. Tenha altas expectativas em relação a seu ﬁlho.

