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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  
uma história tradicional tipicamente 
brasileira. Transmitida por gerações, 
atraiu sempre a curiosidade e a 
imaginação de todos.

Ajude a criança a pesquisar outras 
narrativas maravilhosas. 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 um índio chamado 
Jaebé, que se apaixonou pela fi lha 
do chefe de sua tribo. 
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Certa vez, o rapaz aproximou-se do líder 
indígena e revelou seus sentimentos. O pai, 
surpreso com aquela declaração, comentou:
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— Para se casar, você precisa me dar 
uma prova de que é um homem bom.
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— A maior prova que posso dar é o 
meu amor! 

O velho índio apreciou a respos-
ta, mas achou o jovem atrevido. O pa-
triarca fi cou alguns segundos a pensar 
e afi rmou:
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— O último pretendente se subme-
teu a um jejum de seis dias, mas não 
resistiu à prova. 
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Então, Jaebé declarou que fi caria 
sem comer durante doze dias. Logo em 
seguida, conforme o costume, o jovem 
foi enrolado em um couro de anta, da 
cor do barro. 
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No sétimo dia, a índia, que amava o cora-
joso rapaz, pediu ao pai que não o deixasse 
morrer. E o velho respondeu:

— Permita que ele cumpra a promessa. 
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No décimo segundo dia, o chefe deter-
minou que desenrolassem lentamente o 
couro que envolvia o rapaz. 
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Concluído o cuidadoso trabalho, o 
jovem deu um pulo, começou a cantar 
diante de sua amada e se transformou 
em um belo pássaro, que recebeu o 
nome de joão-de-barro. 
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Logo em seguida, a índia tam-
bém se transformou em ave, e os dois 
voaram fl oresta adentro. 
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Nunca mais aqueles jovens 
foram vistos novamente... 
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Daquele dia em diante, dizem os 
índios, dois passarinhos passaram a 
acordar a tribo com uma suave melodia.



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


