
 Era uma vez...
 Branca de Neve

e os sete anões



                á muito tempo, num reino distante, vivia
                uma princesa de nome Branca de Neve.                 
              Sua pele era branca como a neve, os 

lábios vermelhos como o sangue e os cabelos 
pretos como o ébano. Morava com sua madrasta, 
a rainha que muito vaidosa, perguntava todos os 
dias ao seu espelho mágico: “— Espelho, espelho 
meu! Há no mundo alguém mais bela que eu?” E 
o espelho respondia que não existia mulher mais 
bela. Porém Branca de Neve cresceu em beleza e 
formosura. E a rainha teve medo que Branca de 
Neve ficasse mais bonita que ela. O que ninguém 
sabia era que a madrasta era uma bruxa horrivel 

e má! Um dia, o espelho mágico respondeu que 
agora Branca de Neve era a mais bela do reino!

       A rainha ficou furiosa! Imediatamente ordenou       
.    que o caçador matasse a princesa e trouxesse 
seu coração numa caixa. O caçador levou Branca 
de Neve para a floresta mas não a matou, pediu 
que ela fugisse e nunca mais voltasse para o 
castelo. Branca de Neve vagou pela floresta até 
encontrar uma pequena cabana vazia mas muito 
desarrumada e suja. Lavou e arrumou tudo.  
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Encontrou então sete caminhas, e tão
cansada como estava dormiu por cima delas.

 Os donos da cabana eram sete anõezinhos que, 

ao voltarem, se espantaram ao verem tudo 

arrumado e ainda encontrar uma linda jovem 

dormindo em suas camas. Branca de Neve 

acordou, contou toda sua história e passou assim 

a morar com eles. Um dia, a rainha descobriu que 

a princesa continuava viva. Furiosa, saiu voando 

para executar um plano horrendo. Naquela tarde 

os anões foram trabalhar e Branca de Neve ficou 

sozinha. Pouco depois, uma velha maltrapilha 

chegou perto da janela e ofereceu a jovem uma 

maçã. “Cuidado Branca de Neve, é a rainha 

disfarçada!” No mesmo instante em que mordeu a 

maçã envenenada, a princesa caiu desmaiada no 

chão.  Os anões, alertados pelos animais da 

floresta, chegaram na cabana enquanto a rainha 

fugia. Na fuga, a bruxa acabou caindo num abismo 

e morreu. Os anõezinhos tristes colocaram Branca 

de Neve em cima da mesa e rezavam quando um 

principe se aproximou. 



Logo que viu Branca de Neve ele se apaixonou e 

pediu aos anões que deixassem levá-la para seu 

reino. Os anões concordaram e, quando 
ergueram Branca de Neve da mesa, o pedaço de 

maçã que estava dentro da sua garganta saíu, 

desfazendo assim o feitiço.  A princesa acordou e 

quando viu o príncipe, se apaixonou por ele 

também. Branca de Neve casou-se com o 

principe e agora, sem a malvada rainha, puderam 

voltar ao seu reino onde viveram felizes para 

sempre!
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