
Contos para ler, ouvir e desfrutar

AS HISTÓRIAS CLÁSSICAS CONTADAS PELOS SEUS PROTAGONISTAS



Com Audiocontos os seus filhos 
poderão ler, ouvir e brincar  
com os contos tradicionais  
como Os Três Porquinhos,  
A Branca de Neve, O Gato das 
Botas, A Casinha de Chocolate,  
entre outros... Histórias que  
vêm da tradição oral, fazem  
parte da cultura popular  
e nos transportam à infância. 

Os contos clássicos são uma 
magnífica ferramenta para en-
sinar valores como a tolerância, 
n’ O Patinho Feio, o esforço, 
n’ Os Três Porquinhos, ou a 
sinceridade no Pinóquio. Ler e 
ouvir estes contos dará aos pais 
uma excelente oportunidade 
para comentarem as histórias 
com o espírito crítico que pro-
porcionará aos mais pequenos 
ferramentas essenciais para que 
comecem a desenvolver o seu 
próprio critério.

Shhh… o conto vai começar!

Para ativar o áudio coloque o protagonista de cada  
conto em cima do altifalante e desfrute da história!

OS CONTOS DE SEMPRE PARA LER, OUVIR E BRINCAR

LEIA E  
OIÇA AS MAIS EMOCIONANTES HISTÓRIAS DE  

SEMPRE!



COMO FUNCIONAM OS AUDIOCONTOS 

Figura interativa 
A figura conta com uma tecnologia exclusiva 

para que os seus filhos possam ouvir os 
seus contos tradicionais preferidos.  

Só tem de colocar a sua personagem 
favorita em cima do altifalante para  

que a narração comece.

 Altifalante exclusivo 
Com a segunda entrega receberá grátis um 

altifalante portátil para ouvir os contos.

 Cartão de memória 
Na segunda entrega receberá  

também um cartão microSD que  
inclui os contos da coleção.

Ler, ouvir e brincar 
Os seus filhos poderão brincar com  

os protagonistas das histórias e  
reviver as suas incríveis aventuras.

AS MELHORES HISTÓRIAS PARA DESFRUTAR EM FAMÍLIA

GRÁTIS

FOMENTAM  
A EXPRESSÃO  

ORAL E A  
CAPACIDADE  
DE LEITURA

OS AUDIOCONTOS  

FAVORECEM A  

ESCUTA ATIVA  

E A IMAGINAÇÃO



Hansel e Gretel 
perdem-se na floresta 

e, depois de  muito 
caminhar, chegam à 

casa de uma velhinha 
que, apesar de lhes 
oferecer ajuda, tem 

outros planos...  
Será que os dois 

irmãos conseguem 
escapar? Será a sua 
astúcia suficiente? 

A Casinha de 
Chocolate

O filho do moleiro 
recebe como herança 
um gato e teme ser 
pobre para sempre. 
Mas o astuto felino 
põe em marcha um 

ardiloso plano e, 
equipado com umas 

botas e um saco, 
prepara-se para 

conseguir uma grande 
fortuna para o dono.

O Gato das Botas

Um soldadinho de 
chumbo com apenas 

uma perna torna- 
-se o melhor amigo 
de um menino que, 

acidentalmente, 
o perde. Assim 

começa uma incrível 
viagem para regressar 
a casa e voltar a estar 

perto dos outros 
brinquedos.

O Soldadinho 
de Chumbo

O solitário Gepeto 
esculpiu uma marioneta 

de madeira, em 
forma de menino, que 
batizou de Pinóquio. 

De madrugada, o 
Pinóquio ganha vida 

e abandona o seu 
lar para conhecer o 

mundo. Mas, no final, 
descobre que só 

precisa do seu pai! 

Pinóquio

Os três porquinhos 
vivem felizes até à 

chegada da notícia de 
que um lobo vigia a 

região. Então, decidem 
construir uma casa 

para se protegerem, 
mas não estão de 
acordo sobre os 
materiais a usar...  

O que acontecerá com 
a chegada do lobo?

Os Três Porquinhos

O Capuchinho tem de 
levar uma cestinha com 

comida à avozinha, 
que não se está a 
sentir muito bem. 

Contudo, ao atravessar 
a floresta, encontra 
o lobo, que anda à 
procura de um bom 
lanche. Será que o 

Capuchinho consegue 
entregar a cesta à avó?

O Capuchinho 
Vermelho

A maldição de uma 
fada muito invejosa 
condena a pequena 
princesa a ferir-se 
no fuso de um tear 
e a dormir durante 

cem anos. Só o beijo 
apaixonado de um 

príncipe poderá 
despertar a Bela 

Adormecida do seu 
longo e triste sono. 

A Bela  
Adormecida

Porque é que ninguém 
quer estar perto do 
pequeno pato que 
acaba de nascer? 

Ou só querem saber 
se é um peru ou um 
ganso...? Mas, quem 

sabe se o patinho que 
nasceu feio não será 

o mais bonito de todos. 
Nunca se deve julgar 

alguém pela aparência. 

O Patinho Feio

OS CONTOS DE SEMPRE PARA AS CRIANÇAS DE HOJE



www.salvat.com


