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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.
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Era uma vez um rei que não tinha 
uma orelha. Para esconder o que con-
siderava uma vergonha, ele sempre 
usava uma peruca.
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A única pessoa que sabia desse 
segredo era seu velho barbeiro, homem 
fi el e discreto, que acabara de falecer.
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Ao contratar um novo barbeiro, o rei 
ameaçou-o:

— Escute bem! Se alguém souber 
que eu não tenho uma orelha, manda-
rei cortar sua cabeça! 
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Apavorado, o jovem cabeleireiro seguiu 
plenamente a ordem do rei. Com o tempo, 
entretanto, foi tomado por uma vontade 
incontrolável de revelar o tal mistério. 
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Para evitar a execução, viajou 
a terras longínquas, cavou uma 
vala profunda e gritou: 

— O rei não tem uma orelha! 
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Aliviado, voltou para a corte com a 
convicção de não ter desobedecido à 
ordem de Sua Majestade. 
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Alguns meses depois, nasceu 
naquele buraco um bambuzal. Certa 
vez, um camponês resolveu cortar um 
daqueles bambus e confeccionar uma 
fl auta. 
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Para seu espanto, o instrumento, 
quando tocado, produzia a seguinte 
canção: “O rei não tem uma orelha!”  
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O lavrador achou aquilo muito interes-
sante. Colheu mais bambus, confeccionou 
muitas flautas e foi vendê-las na cidade.  
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Não tardou para se ouvir, por toda a 
parte, a canção. 
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A notícia se espalhou a tal 
ponto que o próprio rei decidiu 
revelar o segredo, assumindo 
com naturalidade o fato de não 
ter uma orelha.  
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Dizem que, daquele dia em diante, o 
monarca passou a governar com mais 
sabedoria e justiça.



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


