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

Neste livro, você vai encontrar a 
emocionante obra “O Pássaro Cativo”, 
escrita por Olavo Bilac.

Leia-a com expressividade, 
explorando dois elementos básicos 
do poema: o ritmo e a rima. Para atrair 
ainda mais a atenção das crianças, crie 
uma entonação diferente para a parte 
em que o pássaro fala. Incentive-as 
a memorizar e a declamar alguns 
versos. Peça a elas que narrem, com 
as próprias palavras, a história contada 
pelo autor.

Sejam todos muito bem-vindos!
Infância e leitura — o caminho de 

uma boa aventura.
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Armas, num galho de árvore, o alçapão;
E, em breve, uma avezinha descuidada,
Batendo as asas, cai na escravidão.
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Dás-lhe então, por esplêndida morada,
    A gaiola dourada;
Dás-lhe alpiste, e água fresca, e ovos, e tudo:
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Por que é que, tendo tudo, há de fi car
    O passarinho mudo,
Arrepiado e triste, sem cantar?
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É que, criança, os pássaros não falam.
Só gorjeando a sua dor exalam,
Sem que os homens os possam entender;
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    Se os pássaros falassem,
Talvez os teus ouvidos escutassem
Este cativo pássaro dizer:



8

    “Não quero o teu alpiste!
Gosto mais do alimento que procuro
Na mata livre em que a voar me viste;
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Tenho água fresca num recanto escuro
    Da selva em que nasci;
    Da mata entre os verdores,
    Tenho frutos e fl ores, 
    Sem precisar de ti!
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Não quero a tua esplêndida gaiola!
Pois nenhuma riqueza me consola
De haver perdido aquilo que perdi…
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Prefi ro o ninho humilde, construído
De folhas secas, plácido, e escondido
Entre os galhos das árvores amigas…
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    Solta-me ao vento e ao sol!
Com que direito à escravidão  me obrigas?
Quero saudar as pombas do arrebol!
    Quero, ao cair da tarde,
Entoar minhas tristíssimas cantigas!
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Por que me prendes? Solta-me, covarde!
Deus me deu por gaiola a imensidade:
Não me roubes a minha liberdade…
    Quero voar! voar!...”
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Estas coisas o pássaro diria,
    Se pudesse falar.
E a tua alma, criança, tremeria,
    Vendo tanta afl ição:
E a tua mão, tremendo, lhe abriria
    A porta da prisão...



Jogos, brincadeiras, práticas esportivas 
e atividades artísticas que favoreçam o 
desenvolvimento linguístico das crianças. 

Atividades
Diversas

O que são?

Contribuem para socialização e comunicação.

Quais são os benefícios?

Jogos, brincadeiras, práticas esportivas 
e atividades artísticas que favoreçam o 
desenvolvimento linguístico das crianças. 

Ampliam a compreensão das crianças sobre o 
mundo ao seu redor.

Contribuem para socialização e comunicação.

Ampliam a compreensão das crianças sobre o 
mundo ao seu redor.

Como praticar?

Em família, brinque de jogo de damas, jogo da memória, pega 
varetas, dominó de rimas, cruzadinha, bingo.

Incentive seu fi lho a desenhar, pintar, cantar, dançar, tocar algum 
instrumento musical, declamar poemas, quadrinhas, trava-línguas, 
parlendas.

Visite espaços públicos nos quais seu fi lho possa interagir com 
outras crianças.

Leve seu fi lho para conhecer livrarias, bibliotecas, teatros, museus, 
exposições, zoológicos.

Encoraje seu fi lho a praticar esportes. 



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


