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A vida é feita
de boas histórias
Ah! Como é gostoso ouvir uma boa história.
Pois é! Além de adorarmos contar e ouvir histórias,
elas também são uma importante forma de educar,
aguçar o olhar e contribuir com a criatividade e a empatia.

Por isso as Cooperativas de Crédito do Sistema Ailos
convidaram 9 contadores para levarem suas histórias para 
todo mundo, em 21 conteúdos audiovisuais distribuídos de 
forma gratuita e com acessibilidade.
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INFORMAÇÕES GERAIS

QUAL A FINALIDaDE?
• Queremos contribuir com conteúdos de qualidade 

para apoiar os professores e profissionais da 
educação nas estratégias de educação à distância 
durante as medidas de isolamento social. 

• Os conteúdos aqui disponibilizados podem ser 
utilizados como material educativo e desdobrados 
em dinâmicas e atividades, como também podem 
servir para um momento de lazer e de 
fortalecimento das relações entre pais e filhos.

Perfil do conteúdo
• Ao todo são 21 histórias, sendo:
• 10 histórias pensadas para atender o público 

de Educação Infantil (até 5 anos); e 
• 11 histórias pensadas para atender alunos do 

Ensino Fundamental I (até 11 anos).
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histórias para quem

As histórias, os contos e as lendas são importantes formas de
contribuir com o desenvolvimento da criatividade das crianças. 
Também contribuem com a formulação dos símbolos e valores
que queremos fortalecer em nossa sociedade. A oralidade é um 
patrimônio imaterial e os conteúdos podem se desdobrar em
diversas dinâmicas educativas. 

O material contribui com o enriquecimento do repertório cultural 
na educação infantil e na educação acessível.

“A criança que imagina na infância é aquela que no
futuro terá a possibilidade de sonhar, de colocar
metas para a sua vida e de conquistá-las."

- Ana Flávia Basso

ainda vai fazer 
muuuUita história
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nessA história
cabe todo mundo
Todos os materiais contam com janela de Libras e 
também com Legenda para Surdos e Ensurdecidos
(LSE). Estes recursos permitem que as crianças tenham
acesso ao material em igualdade de direitos e, depois, 
todo mundo pode trocar percepções sobre o que assistiu.

educaçÃo acessível
O conteúdo também pode se desdobrar em dinâmicas de
ensino para crianças com deficiência.

Os conteúdos acessíveis estão disponíveis no botão 
“Assistir com Acessibilidade”, neste material. D
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nossa histÓria

Para contar uma boa história, começamos pela nossa própria
história e com quem já faz história com a gente. Por isso, a 
seleção dos participantes partiu da rede de contadores de histórias
ligados ao PROGRID. 

Assim, fortalecemos e valorizamos o trabalho da nossa rede e 
levamos até você um conteúdo feito por artistas de nossa terra, 
valorizando a arte catarinense.

valoriza muitas outras
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Seja para assistir sozinho, com a família ou futuramente na
escola com os amigos, os conteúdos produzidos podem ser
trabalhados em diferentes contextos e para diferentes
finalidades, agora ou depois.

Os materiais também são um convite às famílias para se
deliciarem juntas com boas histórias, aproximando pais
e filhos, propondo novas brincadeiras e promovendo a
empatia em tempos de quarentena. 

em qualquer lugar
para este ou
outro momento
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É PRA CONTAR PRA
TODO MUNDO
As histórias podem ser compartilhadas na internet de forma livre. 
Os conteúdos estão disponíveis no Youtube e também em nossa 
plataforma do PROGRID – www.progrid.coop.br. 

Os links de acesso estão nas próximas páginas.

Lembre-se que os conteúdos devem ser compartilhados pelo link oficial e na íntegra. 

APROVEITEM J
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ÍNDICE DAS HISTÓRIAS

HISTÓRIA CONTADOR AUTORIA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS PÁGINA
A Galinha Ruiva Gilmara Goulart Versão de Ana Maria Machado Página 10

A girafa sem sono Márcia Rodrigues Autoria: Liliana e Michele Iacocca | Editora: Ática Página 11

A Princesinha e as Estrelas Luciani Ceolin Autoria: Luciani Ceolin Página 12

Boneco de Piche Gilmara Goulart Conto popular, na versão de Ana Maria Machado Página 13

Dinheiro é Coisa de Criança? Daniela Farias Autoria: Daniela Farias Página 14

Dudu e a caixa Natália Curioletti Autoria: Stela Greco Loducca | Editora: Companhia das Letrinhas Página 15

Nina e seu avô Karina Schramm Desconhecido – Brincadeira da literatura oral Página 16

O menino que brincava nas nuvens Anderson Santos Autoria: Anderson Santos Página 17

O velho urso que engoliu uma mosca Shirlei Dickmann Autoria e Ilustração: Trish Phillips Página 18

Os Irmãos Carneirinho e Carneirão Nana Toledo Autoria: Nana Toledo Página 19

EDUCAÇÃO INFANTIL
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EnSINO FUNDAMENTAL

HISTÓRIA CONTADOR AUTORIA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS PÁGINA

A Concha Mágica Luciani Ceolin Lenda japonesa, do livro Era Uma Vez Contos de Fadas, de Saviour Pirotta Página 20

A Fada Sonhadora Nana Toledo Autoria: Nana Toledo Página 21

A grande fábrica de palavras Shirlei Dickmann Autoria: Agnès de Lestrade | Ilustração: Valeria Docampo Página 22

Aninha, a pestinha Karina Schramm Autoria: Juliet Claire Mickelburgh | Editora: Companhia das Letinhas Página 23

Chapeuzinho Listrado Márcia Rodrigues Autoria: Ana Paula de Abreu | Editora Viajante do Tempo Página 24

Cocô de Passarinho Karina Schramm Autoria e Ilustração: Eva Furnari | Editora: Moderna Página 25

O Casaco de Pupa Natália Curioletti Autoria: Elena Ferrandiz | Editora: Jujuba Página 26

O Jogo da Parlenda Nana Toledo História de Heloísa Prieto, com adaptação de Nana Toledo. Página 27

O Pássaro do Poente Gilmara Goulart Autoria: Lúcia Hiratsuka Página 28

Sabendo usar não vai faltar Luciani Ceolin História disponibilizada pelo Banco Central do Brasil Página 29

Zé Ribeiro e o Bode Anderson Santos Autoria: Anderson Santos Página 30

ÍNDICE DAS HISTÓRIAS
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História

A GALINHA RUIVA
na versão de ANA MARIA MACHADO

Contação
GILMARA GOULART

História de uma galinha que encontra um 
grão de milho e resolve plantá-lo para poder 
dividir sua comida com os demais amigos e 
seus pintinhos. Mas, no caminho, encontra 
alguns desafios de cooperação. Vamos 
embarcar nessa aventura?

CATÁLOGO • EDUCAÇÃO INFANTIL

10Voltar ao índice

https://youtu.be/QjkGxNuZhGM
https://youtu.be/QjkGxNuZhGM
https://youtu.be/j2NiHSbcXjs


História

A GIRAFA SONOLENTA
do livro A GIRAFA SEM SONO
de LILIANA E MICHELE IACOCCA
editora ÁTICA

Contação
MÁRCIA RODRIGUES

A girafa anda de um lado para outro, 
procurando um jeito de dormir. Tenta usar 
uma nuvem como travesseiro ou até contar 
estrelas… Será que haverá jeito de fazê-la 
pegar no sono?

CATÁLOGO • EDUCAÇÃO INFANTIL

11Voltar ao índice

https://youtu.be/S3ZtXLT29PU
https://youtu.be/S3ZtXLT29PU
https://youtu.be/CfcRGEKXmlM


História

A PRINCESINHA E AS ESTRELAS 
de LUCIANI CEOLIN

Contação
LUCIANI CEOLIN

Era uma vez uma princesinha que tinha 
medo do escuro. Sua mãe, a rainha, não 
sabia mais o que fazer para ajudá-la. Ela 
então decidiu contar uma história sobre 
uma estrela sapeca que adorava brincar 
com suas amigas. 

Certo dia, a princesinha foi brincar muito 
longe e acabou ficando sozinha no escuro. 
Será que a história que sua mãe contou lhe 
ajudou a enfrentar seu maior medo?

CATÁLOGO • EDUCAÇÃO INFANTIL

12Voltar ao índice

https://youtu.be/9MsfQUbddMQ
https://youtu.be/GUV_ASyL1zk
https://youtu.be/GUV_ASyL1zk


História

BONECO DE PICHE
conto popular 
na versão de ANA MARIA MACHADO

Contação
GILMARA GOULART

Você conhece a dona Maria? Já viu um 
macaco travesso por aí? Essa é uma 
narrativa que conta a história desses dois 
personagens que passam por uma situação 
complicada de se resolver. É um conto 
popular que envolve esperteza, respeito, 
verdade, resolução de conflitos e 
compreensão.

CATÁLOGO • EDUCAÇÃO INFANTIL

13Voltar ao índice

https://youtu.be/ZUwxwQSvaX8
https://youtu.be/ZUwxwQSvaX8
https://youtu.be/mP2mObolrsI


História

DINHEIRO 
É COISA DE CRIANÇA? 
de DANIELA FARIAS

Contação
DANIELA FARIAS

Essa contação mostra que dinheiro pode ser 
sim, coisa de criança e mostra também a 
importância da disciplina e responsabilidade 
que precisamos ter com nosso dinheiro 
desde sempre.

CATÁLOGO • EDUCAÇÃO INFANTIL

14Voltar ao índice

https://youtu.be/UQ9auudY1f0
https://youtu.be/UQ9auudY1f0
https://youtu.be/s9WddJQ5-yM


História

DUDU E A CAIXA 
de STELA GRECO LODUCCA
com ilustrações de JEAN-CLAUDE R. ALPHEN
editora COMPANHIA DAS LETRINHAS

Contação
NATÁLIA CURIOLETTI

"Se esta parece ser uma simples caixa de 
papelão, para Dudu ela é muito mais. É 
também um carro potente, uma prisão para 
bandidos perigosos, um barco cheio de 
navegantes e tudo que a criatividade dele 
mandar. Com esta caixa Dudu vive 
aventuras incríveis sem sair do lugar. E 
quando fica muito cansado, tira um cochilo -
adivinha onde?"

CATÁLOGO • EDUCAÇÃO INFANTIL

15Voltar ao índice

https://youtu.be/nbEG7fccBgY
https://youtu.be/nbEG7fccBgY
https://youtu.be/zMk7ob2--vU


História

NINA E SEU AVÔ
Brincadeira da literatura oral

Contação
KARINA SCHRAMM

Nina e seu avô é uma história-brincadeira 
para adultos e crianças contarem e 
brincarem juntos. É uma história contada a 
partir das mãos. A história fala da relação de 
afeto entre um avô e sua neta e de todos os 
obstáculos que eles enfrentam para 
poderem se ver.

CATÁLOGO • EDUCAÇÃO INFANTIL

16Voltar ao índice

https://youtu.be/epfEAnFkmKo
https://youtu.be/epfEAnFkmKo
https://youtu.be/Fw_-3f5A99M


História

O MENINO 
QUE BRINCAVA NAS NUVENS 
de ANDERSON SANTOS

Contação
ANDERSON SANTOS

João era um menino que tinha um grande 
sonho. Ele sonhava em um dia poder voar! 
A caminho da escola, ele imaginava como 
seria legal brincar lá em cima: nas nuvens. 
Até que um dia ele ouviu uma voz bem no 
pezinho do ouvido: "João, sou eu, o  
Vento…" Pois é! Ele fez amizade com o 
vento e agora sua grande aventura está 
apenas começando.

CATÁLOGO • EDUCAÇÃO INFANTIL

17Voltar ao índice

https://youtu.be/qtciFKjPdpE
https://youtu.be/qtciFKjPdpE
https://youtu.be/COdg5twjFQw


História

O VELHO URSO 
QUE ENGOLIU UMA MOSCA
de TRISH PHILLIPS
com ilustrações de TRISH PHILLIPS
editora CIRANDA CULTURAL

Contação
SHIRLEI DICKMANN

Era uma vez, um velho urso com sua barriga 
que não parava de roncar. Ele perseguiu 
uma mosca e gritou: "oba! Mosca para o 
jantar!". Mas a mosca do urso foi comida 
pela lagarta e o urso ficou furioso. Quando 
ele foi comer a lagarta, a verde rã gulosa 
havia comido a lagarta, e o dia do urso foi 
ficando cada vez pior...

CATÁLOGO • EDUCAÇÃO INFANTIL

18Voltar ao índice

https://youtu.be/NbpEKkwSi-c
https://youtu.be/NbpEKkwSi-c
https://youtu.be/MIwGIiFbNGg


História

OS IRMÃOS 
CARNEIRINHO E CARNEIRÃO 
de NANA TOLEDO
da editora VALE DAS LETRAS

Contação
NANA TOLEDO

Esta é a história de dois irmãos que 
gostam de tocar e cantar na fazenda onde 
vivem. Eis que surge por lá uma esperta 
raposa dizendo ser produtora musical. Ela 
os convence que, raspando todo o pelo, 
farão grande sucesso. Então, ela promove 
um grande show na fazenda mas, antes, 
abandona os dois, carecas, e foge com 
toda a lã dos carneiros...

CATÁLOGO • EDUCAÇÃO INFANTIL

19Voltar ao índice

https://youtu.be/pZXW-P658ak
https://youtu.be/pZXW-P658ak
https://youtu.be/Y1eOzVGrYUc


História

A CONCHA MÁGICA 
uma lenda japonesa, na versão do livro 
ERA UMA VEZ CONTOS DE FADAS, 
de SAVIOUR PIROTTA

Contação
LUCIANI CEOLIN

O jovem Yoshi salva a vida de uma sereia, e 
como recompensa ganha uma Concha 
Mágica! Através da Concha, Yoshi descobre 
que a linda princesa Hana está enfeitiçada 
por uma serpente. A bondade de Yoshi
salva também a vida da princesa e Yoshi
recebe um tesouro muito precioso: o amor 
de Hana.

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

20Voltar ao índice

https://youtu.be/DVfHInB2wVE
https://youtu.be/DVfHInB2wVE
https://youtu.be/4elrv5lu-Oo


História

A FADA SONHADORA 
de NANA TOLEDO
editora GATO LEITOR

Contação
NANA TOLEDO

Esta é a história de uma fada sonhadora e 
ousada. Ela não se contentava em passar a 
vida usando uma varinha de condão como 
todas as outras do seu reino. Queria algo 
inusitado: seu maior sonho era voar na 
vassoura de uma bruxa em noite de lua 
cheia. Para viver esta aventura, ela convida 
seu melhor amigo, um duende orelhudo e 
sapeca, que a incentiva a não desistir dos 
seus sonhos. Será que eles irão conseguir 
realizar o tal passeio de vassoura?

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

21Voltar ao índice

https://youtu.be/iLfqea0RzbM
https://youtu.be/iLfqea0RzbM
https://youtu.be/WJhFiMqMv_I


História

A GRANDE 
FÁBRICA DE PALAVRAS 
de AGNÈS DE LESTRADE
com ilustrações de VALERIA DOCAMPO
editora ALETRIA

Contação
SHIRLEI DICKMANN

Existe um país onde as pessoas quase não 
falam. Nesse estranho lugar, é preciso 
comprar palavras para poder pronunciá-
las. O pequeno Philéas precisa de palavras 
para abrir seu coração à doce Cybelle. Mas 
como fazê-lo se tudo o que ele tem 
vontade de dizer a ela custa uma fortuna?

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

22Voltar ao índice

https://youtu.be/LvmQeoi6c4Y
https://youtu.be/LvmQeoi6c4Y
https://youtu.be/MjfhM8qT6MU


História

ANINHA, A PESTINHA 
de JULIET CLAIRE MICKELBURGH
com ilustrações de ANNALAURA CANTONE
editora COMPANHIA DAS LETRINHAS 

Contação
KARINA SCHRAMM

Ser gracinha é muito bom, mas ser 
pestinha é muito melhor! Ou será que 
não? Essa é a grande dúvida de Aninha...

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

23Voltar ao índice

https://youtu.be/cqvQ1cwzFgg
https://youtu.be/cqvQ1cwzFgg
https://youtu.be/DcLEXkfhYhE


História

CHAPEUZINHO LISTRADO 
de ANA PAULA DE ABREU
da editora VIA JANTE DO TEMPO

Contação
MÁRCIA RODRIGUES

Chapeuzinho Listrado tentou obedecer sua 
mãe de todas as maneiras, mas as 
armadilhas da cidade grande fizeram com 
que ela tivesse que mudar o seu rumo. Ela 
encontrou muitos problemas pelo 
caminho, mas também encontrou várias 
soluções. Uma Chapeuzinho diferente: 
arretada, destemida, divertida e que veio 
pra mostrar que o final da história é a 
gente que cria!

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

24Voltar ao índice

https://youtu.be/crs8MivlHdY
https://youtu.be/crs8MivlHdY
https://youtu.be/VI_9UmJsVRI


História

COCÔ DE PASSARINHO 
de EVA FURNARI
com ilustrações de EVA FURNARI
da EDITORA MODERNA

Contação
KARINA SCHRAMM

É difícil acreditar que um simples "Cocô de 
Passarinho" possa mudar a vida de 
alguém. Mas foi justamente isso que 
aconteceu com os moradores de uma 
pequena cidade que nunca tiveram 
intenções de fazer mudanças em suas 
vidinhas chatas e aborrecidas.

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

25Voltar ao índice

https://youtu.be/9Cqy8h-TqX0
https://youtu.be/9Cqy8h-TqX0
https://youtu.be/CIZuBIKZMYo


História

O CASACO DE PUPA 
de ELENA FERRANDIZ
com ilustrações de ELENA FERRANDIZ
traduzido por MARIA KRUSERO
editora JUJUBA

Contação
NATÁLIA CURIOLETTI

Pupa desde pequena tinha um casaco 
onde colocava todos os medos. Medo dos 
outros. Medo dela mesma. Medo de dar 
um passo. Medo de não avançar. Até que 
um dia a menina reúne toda a sua 
coragem e resolve livrar-se do casaco. E 
nasce novamente.

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

26Voltar ao índice

https://youtu.be/rrSURQKHM_U
https://youtu.be/rrSURQKHM_U
https://youtu.be/qRjctkkJW_A


História

O JOGO DA PARLENDA 
de HELOÍSA PIETRO, 
com adaptação de NANA TOLEDO 

Contação
NANA TOLEDO

Esta é uma narrativa recheada de 
parlendas da cultura infantil brasileira. 
Estes versos cheios de ritmo e  rimas 
convidam  ouvintes de todas as idades a 
recordarem suas brincadeiras cantadas, 
resgatando a força da oralidade e o 
primeiro contato da criança com a poesia e 
com o folclore.

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

27Voltar ao índice

https://youtu.be/4jz1Z1i9BE8
https://youtu.be/4jz1Z1i9BE8
https://youtu.be/No-BEgLXBH8


História

O PÁSSARO DO POENTE 
de LÚCIA HIRATSUKA

Contação
GILMARA GOULART

Uma narrativa que acontece num inverno 
rigoroso, onde o amor encontra um 
camponês e uma cegonha, ou um 
camponês e uma jovem? É uma história 
com um misto de relações pessoais, onde 
o respeito, verdade, gratidão, 
solidariedade e o amor transbordam o 
tecer desse encantador conto. Aceita o 
convite para a escuta?

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

28Voltar ao índice

https://youtu.be/Jb3ITORccxQ
https://youtu.be/Jb3ITORccxQ
https://youtu.be/GLmgwsjxV1U


História

SABENDO USAR 
NÃO VAI FALTAR 
disponibilizada pelo Banco Central do Brasil

Contação
LUCIANI CEOLIN

Pepeu, Mel, Olívia e Robinho nos ensinam 
a cuidar bem do nosso dinheiro. Esta 
história mostra a importância de Poupar 
para Conquistar.

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

29Voltar ao índice

https://youtu.be/4suUikc2HM8
https://youtu.be/4suUikc2HM8
https://youtu.be/Ashq4QOS6-c


História

ZÉ RIBEIRO E O BODE
de ANDERSON SANTOS

Contação
ANDERSON SANTOS

Era uma noite de céu estrelado e lua 
cheia… Zé Ribeiro estava tranquilo, 
sentado em sua cadeira de balanço, lá no 
seu sítio... Quando, de repente, ouviu um 
barulho muito estranho. O que poderia 
ser? Zé Ribeiro e seu cachorro Sansão 
terão que descobrir.

CATÁLOGO • ENSINO FUNDAMENTAL

30Voltar ao índice

https://youtu.be/EcP88oeGAQY
https://youtu.be/EcP88oeGAQY
https://youtu.be/Uwy685Re_bQ


LiNks diretos

HISTÓRIA CONTADOR LINK DA HISTÓRIA LINK COM ACESSIBILIDADE
A Galinha Ruiva Gilmara Goulart https://youtu.be/QjkGxNuZhGM https://youtu.be/j2NiHSbcXjs

A Girafa Sonolenta Márcia Rodrigues https://youtu.be/S3ZtXLT29PU https://youtu.be/CfcRGEKXmlM

A Princesinha e as Estrelas Luciani Ceolin https://youtu.be/GUV_ASyL1zk https://youtu.be/9MsfQUbddMQ

Boneco de Piche Gilmara Goulart https://youtu.be/ZUwxwQSvaX8 https://youtu.be/mP2mObolrsI

Dinheiro é Coisa de Criança? Daniela Farias https://youtu.be/UQ9auudY1f0 https://youtu.be/s9WddJQ5-yM

Dudu e a caixa Natália Curioletti https://youtu.be/nbEG7fccBgY https://youtu.be/zMk7ob2--vU

Nina e seu avô Karina Schramm https://youtu.be/epfEAnFkmKo https://youtu.be/Fw_-3f5A99M

O menino que brincava nas nuvens Anderson Santos https://youtu.be/qtciFKjPdpE https://youtu.be/COdg5twjFQw

O velho urso que engoliu uma mosca Shirlei Dickmann https://youtu.be/NbpEKkwSi-c https://youtu.be/MIwGIiFbNGg

Os Irmãos Carneirinho e Carneirão Nana Toledo https://youtu.be/pZXW-P658ak https://youtu.be/Y1eOzVGrYUc

EDUCAÇÃO INFANTIL
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LiNks diretos
EnSINO FUNDAMENTAL

HISTÓRIA CONTADOR LINK DA HISTÓRIA LINK COM ACESSIBILIDADE

A Concha Mágica Luciani Ceolin https://youtu.be/DVfHInB2wVE https://youtu.be/4elrv5lu-Oo

A Fada Sonhadora Nana Toledo https://youtu.be/iLfqea0RzbM https://youtu.be/WJhFiMqMv_I

A grande fábrica de palavras Shirlei Dickmann https://youtu.be/LvmQeoi6c4Y https://youtu.be/MjfhM8qT6MU

Aninha, a pestinha Karina Schramm https://youtu.be/cqvQ1cwzFgg https://youtu.be/DcLEXkfhYhE

Chapeuzinho Listrado Márcia Rodrigues https://youtu.be/crs8MivlHdY https://youtu.be/VI_9UmJsVRI

Cocô de Passarinho Karina Schramm https://youtu.be/9Cqy8h-TqX0 https://youtu.be/OG2U53rGGQI

O casaco de Pupa Natália Curioletti https://youtu.be/rrSURQKHM_U https://youtu.be/qRjctkkJW_A

O Jogo da Parlenda Nana Toledo https://youtu.be/4jz1Z1i9BE8 https://youtu.be/No-BEgLXBH8

O Pássaro do Poente Gilmara Goulart https://youtu.be/Jb3ITORccxQ https://youtu.be/GLmgwsjxV1U

Sabendo usar não vai faltar Luciani Ceolin https://youtu.be/4suUikc2HM8 https://youtu.be/Ashq4QOS6-c

Zé Ribeiro e o Bode Anderson Santos https://youtu.be/EcP88oeGAQY https://youtu.be/Uwy685Re_bQ
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