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Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: Biblioteca Indica 

 

Olá, garotada! Se liguem, pois o pessoal da Biblioteca está chegando com o seu, o 

meu, o nosso #BibliotecaIndica!  

 

 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 

 

 

 

Que tal relembrarmos todos os livros que foram indicados ao longo do ano letivo 

2021?! É uma boa, né?! Ao todo, nós indicamos 13 obras literárias que vocês poderão 

revisitar nessa edição do Biblioteca Indica. Simbora! 

 

1. A casinha do tatu, de Elza Sallut e Suppa (ilustrações): 

https://educaemcasa.petropolis.rj.gov.br/uploads/arquivos/1618246288-a-casinha-

do-tatu-pdf.pdf.    

 

2. Ubuntu, conto africano adaptado por Sílvia Moral e ilustrado por Cecilia Moreno: 

https://www.santillana.pt/files/apps/mun3/assets/ubuntu.pdf.  

 

3. Diogo e Olívia, e Patrícia Secco e Edu Engel (ilustrações): 

http://www.leiacomigo.org.br/books/ssow/#p=1.  

 

4. Um amor de confusão, de Dulce Rangel e Andréia Vieira (ilustradora): 

https://www.ouro.sc.gov.br/uploads/705/arquivos/1878486_UM_AMOR_DE_CONFU

SAO_1.pdf.  
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5. A menina que perdeu a perna, de Carina Alves e ilustrações de Roney Bunn: 

https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-A-

menina-que-perdeu-a-perna.pdf. Versão com audiodescrição: 

https://www.youtube.com/watch?v=yH5GN94eET8. Versão em Libras e legendada: 

https://www.youtube.com/watch?v=xUh_6rHJhOQ.     

 

6. O menino que escrevia com os pés, de Carina Alves e ilustrações de Roney Bunn: 

https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-

menino-que-escrevia-com-os-pes.pdf. Versão com audiodescrição: 

https://www.youtube.com/watch?v=loA8qoh2C20. Versão em Libras e legendada: 

https://www.youtube.com/watch?v=k3YD4mZfkRs.  

 

7. A princesa que tinha um cromossomo a mais, de Carina Alves e Mari Meira, 

com ilustrações de Roney Bunn: https://literaturaacessivel.com.br/wp-

content/uploads/2020/06/Interativo-A-princesa-que-tinha-um-cromossomo-a-

mais.pdf. Versão com audiodescrição: 

https://www.youtube.com/watch?v=bNxmD7QjUtY. Versão em Libras e legendada: 

https://www.youtube.com/watch?v=lpUjPC-6Mtc.    

 

8. O melhor amigo da bengala, de Carina Alves e Mari Meira, com ilustrações de 

Roney Bunn: https://literaturaacessivel.com.br/wp-

content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-melhor-amigo-da-bengala.pdf. Versão 

com audiodescrição: https://www.youtube.com/watch?v=i7_sQp1btao. Versão em 

Libras e legendada: https://www.youtube.com/watch?v=cD81YTTccr8.     

 

9. Ico e o mundo que queremos construir, de Carina Alves e Elyse Matos, com 

ilustrações de Roney Bunn: http://literaturaacessivel.com.br/wp-

content/uploads/2020/06/Ebook-Ico-e-o-mundo-que-queremos-construir.pdf.  

 

10. Cuidado com o lobo, de Socorro Ventura e Felipe Dias (ilustrador): 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77- 

7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_05a7f58ad98241c4be4204e68fc2ec7b.pdf. 

 

https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-A-menina-que-perdeu-a-perna.pdf
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-A-menina-que-perdeu-a-perna.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yH5GN94eET8
https://www.youtube.com/watch?v=xUh_6rHJhOQ
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-menino-que-escrevia-com-os-pes.pdf
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-menino-que-escrevia-com-os-pes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=loA8qoh2C20
https://www.youtube.com/watch?v=k3YD4mZfkRs
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-A-princesa-que-tinha-um-cromossomo-a-mais.pdf
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-A-princesa-que-tinha-um-cromossomo-a-mais.pdf
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-A-princesa-que-tinha-um-cromossomo-a-mais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bNxmD7QjUtY
https://www.youtube.com/watch?v=lpUjPC-6Mtc
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-melhor-amigo-da-bengala.pdf
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-melhor-amigo-da-bengala.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i7_sQp1btao
https://www.youtube.com/watch?v=cD81YTTccr8
http://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Ebook-Ico-e-o-mundo-que-queremos-construir.pdf
http://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Ebook-Ico-e-o-mundo-que-queremos-construir.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-/
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-/


3 

 

Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: biblioteca indica, Rio de Janeiro, ano letivo 2021, n. 12, 
p. 1-3, março 2022. 

11. A flor do mandacaru, de Elaine Custódio e Leimisson Casimiro (ilustrador): 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77- 

7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_ad507edf239e4efca9100c8fe11fcd46.pdf.   

 

12. A mercearia da Dona Maria, de Polyanne Jomasi e Adams Pinto (ilustrador): 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-

7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_3ff72f5aa0ce47deb2c13e2bd2a16d96.pdf.  

 

13. Quando a minha escola abrir..., de Beatriz Braga, Joana Gomes, Miguel Correia 

e Susana Morim: https://itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/QUANDO-MINHA-

ESCOLA-ABRIR.pdf.  

 

 

Convide sua família para ler os livros com você! Aposto que eles vão adorar!  

Uma boa leitura!  

E lembrem-se sempre: "Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar." 

(Rubem Alves). 

 

 

 

 

#BibliotecaFlorestaDeLivrosIndica #BibliotecaIndica #LiteraturaInfantil 
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