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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 o 
curioso universo das fábulas, em 
que as atitudes das pessoas são 
representadas por bichos. Essas 
pequenas histórias imaginativas são 
verdadeiros convites para cultivarmos 
as virtudes.

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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A Cegonha e a Raposa

A Raposa convidou sua amiga 
Cegonha para almoçar. Preparou um 
banquete, tudo bem molinho, como 
uma sopa. Porém, serviu as refeições 
sobre a pedra.
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A ave tentou se alimentar, mas, como 
tinha um bico longo, machucou-se e 
voltou faminta para sua moradia.
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Em outra oportunidade, a Cegonha 
convidou a Raposa para a merenda. 
Quitutes gostosos foram elaborados 
com carinho e servidos em vasilhas es-
treitas e longas.
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 A Raposa fez várias tentativas, mas seu 
focinho não alcançou a comida. Desta vez, 
foi ela que voltou esfomeada para casa. 



As Árvores e o Machado

No canto de um celeiro, havia um 
machado sem cabo. As árvores viram o 
instrumento triste e decidiram dar-lhe 
a madeira necessária para fazer a haste.
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Pouco depois, um lenhador apanhou 
o machado e começou a destruir todo o 
bosque. 
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Em apuros, uma árvore disse a outra:
— Tudo culpa nossa! Não deveríamos 

ter presenteado a ferramenta…
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O Galo e a Pérola

Um Galo ciscava no quintal, procuran-
do algo gostoso para comer. Revirou uma 
pedra e encontrou uma pérola. Então, 
pensou:
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— Se isto fosse uma semente ou uma 
deliciosa minhoca, eu poderia comer.  

Deixou aquele tesouro de lado e con-
tinuou sua busca por alimento.
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O Carvalho e o Caniço

O Carvalho vistoso, para ser imitado, 
aconselhou o Caniço a não se curvar 
perante a passagem do vento ou de 
qualquer brisa. 
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O Caniço respondeu: 
— Você é robusto, pode fi car fi rme. 
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Um furacão passou e arrancou do 
chão o Carvalho, com raízes e tudo. Mas o 
Caniço, que se contorcia, resistiu. 



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


