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Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: Biblioteca Indica 

 

Olá, garotada! Tudo bem? Todo mundo se cuidando?! Muito bem! 

 

Preparem-se para acompanhar todas as dicas de mais uma edição do 

#BibliotecaIndica.  

 

  

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 

 

 

 

Prepare os ouvidos, pois a seguir vocês poderão acompanhar as histórias incríveis do 

podcast Era Uma Vez:  

 

1. A bola mágica da bruxa: https://eraumavezumpodcast.com.br/a-bola-magica-da-

bruxa-historia-de-terror-para-criancas-dia-das-bruxas-halloween/.  

Aqui vai uma história assustadora para crianças. (Essa nem é tanto). Uma bruxa da 

Cordilheira dos Andes tem uma bola mágica que atrai crianças e faz elas 

desaparecerem.  

 

2. O pequeno príncipe: https://eraumavezumpodcast.com.br/o-pequeno-principe/.  

Este é um clássico infantil que conta a história de um aviador que, no deserto, 

conheceu menino de outro planeta, o Pequeno Príncipe. Esse menino começa a 

contar suas aventuras por outros planetas. 

 

https://eraumavezumpodcast.com.br/a-bola-magica-da-bruxa-historia-de-terror-para-criancas-dia-das-bruxas-halloween/
https://eraumavezumpodcast.com.br/a-bola-magica-da-bruxa-historia-de-terror-para-criancas-dia-das-bruxas-halloween/
https://eraumavezumpodcast.com.br/o-pequeno-principe/
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3. Vicente, o dinossauro de um só dente: 

https://eraumavezumpodcast.com.br/vicente-o-dinossauro-de-um-so-dente/.  

Essa história infantil com rimas fala sobre Vicente, um dinossauro de um só dente, 

que junto com sua manada, precisa migrar para sobreviver. Quando chegam no novo 

lugar, encontram vários desafios e adivinha só quem é que vai ajudar? 

 

4. A escova de dentes azul: https://eraumavezumpodcast.com.br/a-escova-de-

dentes-azul-historia-de-natal/.  

Acompanhe uma família onde três crianças pedem presente ao Papai Noel, sendo 

que um deles pede algo simples e que surpreendeu a todos. Nesta emocionante 

história infantil, você irá conhecer um garoto autista muito especial que, com a sua 

pureza e simplicidade, mostrou a toda sua família o verdadeiro significado do espírito 

natalino. 

 

5. Lana Capulana: https://eraumavezumpodcast.com.br/lanacapulana/.  

Lana Capulana é uma história infantil apaixonante! Uma mulher solitária, encontra em 

frente de sua casa uma cachorrinha abandonada que imediatamente foi acolhida. 

Ambas começam a se dar e receber amor, carinho e muita alegria. 
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Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 

 

 

 

Pipoca preparada?! Família convidada?! Então lá vai alguns curtas em cartaz na 

Semente – Mostra Infantil de Cinema e Sustentabilidade:  

 

1. A incrível aventura das sonhadoras crianças contra Lixeira Furada e Capitão 

Sujeira: https://www.youtube.com/watch?v=AR5e57xGvz8. Versão em Libras: 

https://www.youtube.com/watch?v=MwkbiY4Vz7w. Quando o lixo só cresce e os 

adultos não dão conta do problema, João Pedro, Sophia e as crianças do QG dos 

Sonhadores entram em ação para derrotar os inimigos do bairro: o atrapalhado Lixeira 

Furada e seu comparsa, Capitão Sujeira. 

 

2. Mitos indígenas em travessia: https://www.youtube.com/watch?v=X171aoDJLdI. 

Versão com audiodesrição: https://www.youtube.com/watch?v=KSm_TegoFeY. Esta 

animação traz seis histórias indígenas dos tempos antigos: A Ema, O Menino-Peixe, 

As Mulheres Sem Rosto, A Via Láctea, A Menina Cobra e O Urubu-Rei. Conheça 

sobre lendas e mitos das etnias Kuikuro (Aldeia Afukuri, Terra Indígena Parque do 

Xingu, Mato Grosso), Javaé (Aldeia São João, Terra Indígena Parque do Araguaia, 

Ilha do Bananal, Tocantins) e Kadiwéu (Aldeia São João, Terra Indígena Kadiwéu, 

Mato Grosso do Sul). 

 

3. Vento viajante: https://www.youtube.com/watch?v=ruyjowyvNcA. Um dia, o vento 

decidiu viajar para o nordeste. Pelo caminho ele fez muitas descobertas, amigos e 

deixou saudades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AR5e57xGvz8
https://www.youtube.com/watch?v=MwkbiY4Vz7w
https://www.youtube.com/watch?v=X171aoDJLdI
https://www.youtube.com/watch?v=KSm_TegoFeY
https://www.youtube.com/watch?v=ruyjowyvNcA
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4. Napo: https://www.youtube.com/watch?v=sdHnyFBLFME. João tropeça em um 

velho álbum cheio de fotografias e deixa as imagens guiarem sua imaginação, 

transformando as memórias de seu avô em interpretações de desenhos. Desenhos 

que moldam sua relação em uma história de lembrança e construção de memória. 
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Hora do Conto 

 

 

 

Mais uma vez, o Felipe, bibliotecário da Biblioteca Floresta de Livros, preparou uma 

leitura. O livro da vez é O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso 

esfomeado, uma fábula sobre a esperteza dos pequenos contra a força dos gigantes. 

Para assistir a leitura, acesse o vídeo: https://youtu.be/vIn03iWykZ8.  

 

 

Aproveitem bastante! Um abraço apertado e do tamanho desse mundão nocês! 

Tchau, tchau! 

 

 

 

#BibliotecaFlorestaDeLivrosIndica #BibliotecaIndica #HistóriasParaOuvir 

#FilmesInfantis #HoraDoConto  #LiteraturaInfantil  

https://youtu.be/vIn03iWykZ8

