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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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Era uma vez um rei que adoeceu
gravemente. Seus três ﬁlhos já não
tinham mais esperanças. Porém, um
velho jardineiro profetizou:
— A Água da Vida irá curá-lo.
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O príncipe mais velho se levantou e dirigiu-se ao aposento do monarca. O rapaz
estava convencido de que encontraria o
elixir, ainda que lhe custasse a própria vida.
O pai desaconselhou a viagem, porque
seriam muitos os perigos a enfrentar. Mas
o audaz não lhe deu ouvidos. Em seu íntimo, pensava:
— Caso eu consiga, tornar-me-ei o ﬁlho
predileto e herdarei assim o trono.
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Cavalgando pela estrada, o primogênito se deparou com um anão, que perguntou:
— Para onde vai, meu caro?
A única resposta foram insultos. Como
reação ao episódio, o ofendido amaldiçoou o cavaleiro, que, em tom de
desprezo, continuou a trilhar o caminho.
Pouco tempo depois, o nobre e seu
cavalo ﬁcaram presos em uma passagem
estreita, sendo expostos à fome e à sede.
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Sem notícias sobre o paradeiro do ﬁlho, o
rei e seus familiares ﬁcavam cada vez mais
aﬂitos. Certo de que o irmão estava morto, o
príncipe do meio agarrou-se à ideia de que
seria o herdeiro do trono. Para isso, também
teria de arriscar-se.
Mais uma vez, o pai tentou, sem sucesso,
a dissuasão. Acabou cedendo, e o jovem saiu
cavalgando em busca da Água da Vida.
Ao ver o anão, o ﬁdalgo também o tratou
com rispidez. E foi amaldiçoado.
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Passados alguns dias, os dois irmãos
não retornaram a casa. Então o príncipe
mais novo resolveu se aventurar, tendo
como único propósito conseguir a cura
de seu pai.
O trajeto percorrido foi o mesmo. Assim, o anão foi encontrado. Mas, desta
vez, foi tratado com muita educação.
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Em sinal de gratidão, o pequenino
ajudou o garoto a identiﬁcar o caminho
que levaria ao elixir. Além disso, ofereceu-lhe: dois bolos, para saciar a fome
dos leões que viviam em um pátio; e
uma varinha, para abrir um portão de
ferro maciço. Por ﬁm alertou:
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— Depois de recolher a Água da Vida,
saia antes que o sino da capela badale
doze vezes. Esse é um sinal de que o
portão do palácio se fechará. Caso não
escape, você será enclausurado!
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Agradecido, o caçula pegou os presentes e se pôs a caminho. Após avistar
os muros, abriu o portão com a varinha.
Quando entrou na cidadela, arremessou os bolos aos leões. E, antes de dirigir-se à fonte, percorreu o palácio.
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Ao passar pelo último salão, uma
doce princesa veio ao seu encontro e
agradeceu:
— Você destruiu o encanto que pesava sobre mim e sobre todos os meus
súditos.
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Então, ela o fez prometer retornar
dentro de um mês, para que se casassem. E o apressou:
— Vá agora!
Ele guardou o líquido e correu. Faltavam poucas badaladas, quando o
bem-aventurado deixou o local!
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De volta à ﬂoresta, procurou saber o paradeiro dos irmãos. O anão explicou todo
o ocorrido e o persuadiu de que seria mais
sensato soltá-los somente depois que o rei
estivesse são e salvo, e que o próprio caçula retornasse já casado com a princesa.
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Assim, o príncipe mais novo continuou
a caminhada e curou o pai com a Água da
Vida. Em seguida, dirigiu-se novamente
ao palácio, onde foi celebrado seu casamento com a princesa. Então, ao retornar
para casa, o jovem pediu que o anão libertasse os dois irmãos. E todos viveram
felizes para sempre.
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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!

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.

