A HISTÓRIA
Nada como uma boa música para sacudir quem está
parado. O tatu-bola começou a cantoria, e agora a
floresta toda vem chegando para requebrar ao som
do pandeiro. Até o bicho-preguiça não quer perder a
festa! Venha dançar e cantar com eles! Rebola bola, Iaiá
Rebola bola, Ioiô.

SOBRE O LIVRO E AS ILUSTRAÇÕES

Ilustrações:

Nessa história, o pequeno leitor é apresentado a diversos
animais da fauna brasileira, como a anta, a ema, o
bicho-preguiça e a onça. O tatu-bola é quem começa a
brincadeira de roda; e então, todos os animais da floresta
se reúnem para cantar e dançar. As ilustrações, que trazem
cores quentes, mostram os animais da história, ilustrando
de forma clara o que acontece no texto, facilitando a
compreensão dos pequenos.
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– Texto de fácil compreensão
– Apresenta animais da fauna
brasileira
– Mostra brincadeira de roda
– Ilustrações em cores vivas
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