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

Neste livro, vamos mergulhar 
no mundo mágico dos contos de 
fadas, com seus mistérios, desafi os e 
conquistas.

Contos de fadas são uma ótima 
forma de estimular a imaginação da 
criança, ao apresentá-la a um universo 
em que a coragem, a solidariedade 
e o perdão são as grandes armas 
dos heróis. 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.



Era uma vez uma rainha que deu à 
luz uma bela menina. O rei estava mui-
to feliz com a chegada de sua primeira 
fi lha.
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Sete dias depois do nascimento, uma 
bruxa roubou a criança do berço e a jo-
gou no rio. Por um milagre, a princesinha 
não se afogou: fi cou boiando, e a corren-
teza a levou embora.
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Bem longe dali, um pescador resga-
tou o bebê, levou-o para casa e o mos-
trou à sua esposa. Eles decidiram cri-
ar, com muito amor e carinho, aquele 
neném. 
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E o tempo passou...
No aniversário de quinze anos da jo-

vem, o casal contou-lhe a verdade. Eles 
choraram e se abraçaram. No dia se-
guinte, ela pediu permissão para procu-
rar os pais. 
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Depois de caminhar muito, avistou 
uma senhora a pescar. Elas se cumpri-
mentaram. Para surpresa da moça, a 
barqueira a levou até a outra margem 
do rio e, ao orientá-la, ainda lhe ofere-
ceu um presente:
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— Siga sempre pela trilha. Em algum 
momento, você vai encontrar um pás-
saro pousado em uma grande pedra. 
Encoste, levemente, esta varinha no 
corpo dele. 
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A jovem seguiu os conselhos e, olhan-
do para todos os lados, caminhou com o 
coração batendo forte... 

Em uma curva, avistou a pedra na som-
bra de uma grande árvore. Assim, encostou 
a varinha no pássaro e levou um belo susto. 
De repente, a ave se transformou em um 
príncipe, que anunciou:
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— Ó donzela, obrigado por me liber-
tar! Conheço seus pais e vou levá-la até 
eles.

Quando entraram no castelo, o 
nobre convocou a rainha e o rei:

— Eis a menina que desapareceu, 
misteriosamente, há quinze anos!
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Os pais custaram a acreditar no que 
viam, mas o rosto da jovem trazia muitos 
traços da mãe. Era, verdadeiramente, a 
fi lha querida! Eles se abraçaram, e mui-
tas lágrimas de alegria nasceram...
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Antes que se iniciassem os preparati-
vos para a grande festa, a princesa pediu:
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— Preciso convidar o pescador e sua 
esposa. Foram eles que me criaram, 
durante todos esses anos, com muito 
amor e carinho.



14

Imediatamente, o rei mandou trazer 
os pais adotivos, que passaram a viver 
no castelo. A princesa casou-se com 
o príncipe. E todos foram felizes para 
sempre.



Conversa entre adultos e crianças antes, durante 
e depois da leitura em voz alta.

Leitura 
Dialogada

O que é?

Fortalecer os laços afetivos entre pais e fi lhos.

Quais são os benefícios?

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 fi lho apreciá-las.   

Valorize os comentários de seu fi lho, explorando outros aspectos 
das histórias. 

Ao sair de casa, leve sempre livros para ler com seu fi lho. Aproveite 
todas as oportunidades!



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


