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A Coleção Conta pra Mim é
dedicada à família — mães, pais,
ﬁlhas, ﬁlhos, avós, avôs...
Neste livro, vamos mergulhar
no mundo mágico dos contos de
fadas, com seus mistérios, desaﬁos 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.
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Em uma bonita manhã de outono,
a pata Soﬁa construiu seu ninho de
gravetos perto do lago. Então passou a
chocar. E, depois de trinta e três dias,
cinco de seis ovos se quebraram, e os
ﬁlhotinhos nasceram — todos belos e
saudáveis.
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Sorrindo, a bicharada foi visitar a
mamãe e os bebês:
— Que lindos patinhos, tão amarelinhos, já aprendendo a nadar. Sejam
bem-vindos!
4

Mas ainda havia um ovo, que não se
abria.
— Será que não vingará? — os animais se perguntavam.
5

Preocupada e esperançosa, Soﬁa continuou a chocar. Enﬁm a casca
trincou, e nasceu uma avezinha bem
diferente, que não tinha a mesma cor e
graciosidade de seus irmãos. A família
achava isso estranho:
— Quá-quá-quá!
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— Aquele patinho é cinzento!
— Patinho desajeitado!
— Patinho feio!
O pobrezinho era sempre excluído,
sentindo-se triste e solitário. De tanto
sofrer, resolveu fugir.
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Nadou durante todo o dia, em busca
de um lar que o acolhesse. Já anoitecendo, o patinho chegou a uma lagoa cheia
de marrecos. Ele se aproximou e tentou se
agrupar. Novamente zombaram dele:
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— Você não pertence à nossa família,
pato feio, que não sabe mergulhar!
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Rejeitado, o patinho partiu. Não só
nadou, como andou muito. Quando
quase se abeirava de um rio, viu um
bando de gansos ﬂutuando sobre as
águas.
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— Eles são cinzas e se parecem comigo. Achei a minha família!
Mas os gansos o expulsaram com
ruídos estridentes:
— Não aceitamos estranhos em nosso lar!
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No entanto, o patinho desprezado
nunca desistia... Enquanto procurava,
ia crescendo e se emplumando. Certo
dia, encontrou uma grande lagoa, onde
viviam aves de pescoços longos e sinuosos, de plumas alvas, com elegância inigualável.
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Essas aves foram dóceis com o
recém-chegado. Então, ele resolveu ﬁcar todo o inverno, sendo bem cuidado
e amado.
No início da primavera, em uma
manhã perfumada pelas cerejeiras, o
pato acordou com um grande alvoroço:
— Que linda plumagem! Quanta
beleza!
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Sem acreditar nos elogios, ele olhou
para o reﬂexo na água e se deu conta de que pertencia àquela família. Na
verdade, o patinho feio era um cisne —
o mais bonito de todos!
14

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!

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.

