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Era uma vez menina muito bonita que se chamava Branca de Neve. Esta menina tinha uma madrasta que era muito
má e, como tinha inveja da beleza da menina, mandou-a matar.
Certo dia, quando passeava pelo bosque, sem ela se aperceber, um caçador preparava-se para a matar. Quando a viu
teve pena dela e não a matou. Mas acontece que a madrasta tinha pedido que o caçador lhe levasse o coração da Branca de
Neve. Assim, matou uma raposa e levou o coração da raposa à madrasta.
Depois de se ter safado disto, a Branca de Neve continuou a passear pelo bosque. A meio do caminho encontrou o
Capuchinho Vermelho que ia levar um cesto de ovos à sua avozinha que estava doente.
Já as duas juntas, encontraram um lobo que lhes perguntou onde iam. O Capuchinho Vermelho e a Branca de Neve
responderam que iam a casa da avó do Capuchinho.
O lobo, que era malandro, decidiu chegar primeiro que elas apanhando um atalho. Quando chegou, bateu à porta e a
avozinha deixou-o entrar. O lobo, que era manhoso, escondeu a avozinha no armário.
Quando o Capuchinho Vermelho e a Branca de Neve chegaram à casa da avozinha estranharam-na, porque tinha um
aspecto estranho.
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-Avó, tem uns olhos tão grandes! - exclamou o Capuchinho
- É para te ver melhor. - disse o lobo.
E a menina voltou a dizer:
- Avó, tem um nariz tão grande!
-É para te cheirar melhor. – respondeu o lobo
-Avó, tem uma boca tão grande! - insistiu a Capuchinho
-É para te comer melhor.
O lobo saltou da cama e desatou a correr atrás do Capuchinho Vermelho e da Branca de Neve para as comer. Um
caçador, que por ali andava, viu o que se passava e deu um tiro certeiro no lobo.
O Capuchinho Vermelho com a ajuda da Branca de Neve foram dentro da casa à procura da avozinha e encontraramna sã e salva dentro de um armário.
Depois disto, todos festejaram e se divertiram, o Capuchinho Vermelho, a Branca de Neve, a avó e o caçador, numa
festa divertida e deslumbrante.
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