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1 APRESENTAÇÃO 

 

“Um dia veio uma peste e acabou com 
               [toda a vida na face da Terra. 
Em compensação ficaram as Bibliotecas... 
E nelas estava meticulosamente escrito 
                     [o nome de todas as coisas!” 
                                   (Quintana, 2008). 

 

Este Relatório apresenta as informações detalhadas atinentes às atividades 

desenvolvidas pela equipe da Biblioteca Floresta de Livros (BFL) do Centro de 

Referência em Educação Infantil Realengo (CREIR) do Colégio Pedro II (CP2) entre 

julho/2021 e março/2022.  

A equipe da BFL seguiu atuando no contexto de afastamento social absoluto 

imposto pela pandemia de Covid-19 até novembro de 2021. Nesse período, ainda que 

remotamente, a equipe buscou intensificar o seu trabalho junto à comunidade escolar 

através da curadoria e difusão de recursos digitais.  

Entre 22/11/2021 e 02/03/2022 a equipe atuou de forma semipresencial, de 

maneira que apenas a servidora Natalia Moraes compareceu presencialmente em 

dias pontuais previamente comunicados à comunidade escolar. 

O retorno pleno às atividades presenciais ocorreu em 03/03/2022. Portanto, o 

horário normal de atendimento foi retomado. Além disso, é pertinente sublinhar o 

reforço da equipe com a chegada da servidora Layla Mendes, Assistente em 

Administração realocada na BFL a partir de 14/03/2022. 

Cumpre sublinhar, reiteradamente, a missão da BFL, que foi, e sempre será, o 

cerne condutor de todas as ações desenvolvidas pela Biblioteca:  

 

Apoiar o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no CREIR, 
promovendo, através de interações e brincadeiras, o acesso à leitura, à 
literatura, à cultura e à informação. A BFL deve contribuir para com 

o desenvolvimento nas crianças de competências requeridas para a 
aprendizagem ao longo da vida, tendo como base a oportunidade de 

experimentar o prazer pela leitura literária. 
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 Este documento está alicerçado em dois eixos, os quais representam as 

especificidades das vertentes de atuação da Biblioteca, a saber: atividades-meio, são 

aquelas que oferecem base e suporte necessários ao desenvolvimento e à oferta de 

produtos e serviços finais aos usuários da Biblioteca, tais como as rotinas 

administrativas; e atividades-fim, que são aquelas que estão no bojo do propósito final 

da Biblioteca, isto é, congregam o atendimento aos usuários reais e virtuais, a 

conquista dos usuários potenciais e a decorrente dinamização dos serviços e do uso 

do acervo. 

Em um primeiro contato, este documento pode parecer excessivamente 

extenso, contudo, o que é essencial que se saiba foi tratado no decorrer das primeiras 

47 folhas. Se constada a necessidade de aprofundamento, elementos pós-textuais, 

como apêndices e anexos, foram empregados para complementar os 

desdobramentos decorrentes das atividades. 

Há o forte desejo de que este Relatório seja conhecido amplamente pela 

comunidade escolar. O objetivo central é oferecer uma comunicação transparente 

sobre todas as frentes de atuação nas quais a BFL esteve envolvida no período 

supracitado, configurando-se como um importante instrumento informativo, para a 

comunidade escolar, e gerencial, para o setor.  

Desde já, a equipe está à disposição para dirimir dúvidas e questionamentos 

que possam surgir com a leitura. 
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2 ATIVIDADES-MEIO 

 

Nesta seção, serão explicitadas as atividades-meio conduzidas na BFL. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO DO ACERVO 

 

Nos anos de 2020 e 2021, a BFL teve o seu acervo desenvolvido através de 

compras, que abarcaram sugestões da comunidade escolar, e doações. Houve 

também descarte por conta de incidente causado pelas fortes chuvas de verão 

ocorridas entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Esses processos serão narrados 

nos tópicos subsequentes.  

 

2.1.1 Compra 

 

Em função de falhas apresentadas no Relatório de Atividades de 2021.1 

(COLÉGIO PEDRO II, 2021e), resgatamos aqui o histórico do processo de compra de 

acervo iniciado em 2020. A tabela abaixo sumariza a quantidade de títulos comprados 

na primeira e segunda rodadas de compra.   

 

Tabela 1 - Compra de livros para o acervo da BFL 

Compra de obras literárias infantis 

Rodada Títulos Exemplares Valor despendido 

Primeira 217 654 R$ 17.429,20 

Segunda 72 130 R$ 3.388,22 

Total 289 784 R$ 20.817,42 
Fonte: elaborada pelo autor (2022).  

 

Em junho de 2020, foi realizado pregão para compra de acervo. Na listagem 

para compra de obras literárias infantis, que vinha sendo alimentada 

permanentemente, foram incluídos um total de 330 títulos para levantamento sobre a 

possibilidade de aquisição junto ao fornecedor. Na primeira rodada de compras, 

desses 330 títulos, foram comprados 217 títulos (total de 654 exemplares). Todos os 

títulos e exemplares foram recebidos e conferidos presencialmente em 19/03/2021 

(sexta-feira), assim como as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-es). 
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 Para a segunda rodada de compras, a listagem foi construída a partir de 98 

títulos sinalizados na primeira rodada como indisponíveis pelo fornecedor. Foram 

adicionados mais 34 títulos na listagem de compra, dentre sugestões de docentes e 

inclusões da equipe da BFL, alcançando o total 132 títulos. De 132 títulos, foram 

comprados 72 títulos (total de 130 exemplares). Em 18/08/2021 (quarta-feira), todos 

os títulos e exemplares foram recebidos e conferidos presencialmente, bem como as 

NF-es. 

 Ressalte-se que todo o acervo comprado e conferido permaneceu 

acondicionado em caixas de papelão em razão da falta de espaço adequado para 

guarda. Inclusive, o espaço diminuto da Biblioteca impacta diretamente no 

crescimento do acervo. Em um futuro próximo, a compra de acervo será inviável em 

razão da falta de espaço adequado para armazenamento e da quantidade reduzida 

de servidores para realização de desbastamento1 contínuo do acervo corrente2 com 

a intenção de liberar espaço nas estantes para armazenamento. 

Considerando o desejo de diversificar o acervo, a responsável pela Central de 

Bibliotecas foi questionada em reunião pela equipe da BFL acerca da possibilidade de 

compra de recursos audiovisuais (acervo de filmes, música, etc.). A mesma 

esclareceu que seria bastante difícil de realizar a compra desses recursos por 

intermédio da Central de Bibliotecas, uma vez que não são todas as Bibliotecas que 

apresentam essa demanda, e orientou que tal demanda fosse apresentada à 

Coordenação Setorial do CREIR. 

De acordo com informação fornecida pela Central de Bibliotecas, cumpre 

salientar que o processo de compra de acervo ocorrerá bienalmente. 

 

                                                           
1 Para Figueiredo (1998, p. 84), “o desbastamento é um processo de extrair títulos ou partes da coleção, 
quer para remanejamento, quer para descarte”. Essa definição diverge da anterior ao considerar o 
desbastamento um processo que compreende dois outros: o remanejamento, que consiste na retirada 
de materiais para locais menos acessíveis, e o descarte, que é o processo de retirada definitiva da obra 
do acervo. O desbastamento assim definido apresenta-se como um conceito agregador de outros dois 
subprocessos: remanejamento e descarte desencadeados a partir dos problemas identificados no 
processo de avaliação de coleções em relação a cada item – um a um. Do mesmo modo que não é 
possível selecionar por lotes, também no desbastamento cada item deve ser examinado seja para fins 
de remanejamento ou de descarte – um de cada vez (WEITZEL, 2013, p. 66).   
2 Termo empregado para designar o acervo processado (catalogado) disponível para circulação 
(empréstimos e consultas).  
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2.1.2 Doação 

 

 A equipe aproveitou oportunidades para obtenção de doações, quais sejam:  

- Programa Leia Para Uma Criança, do Itaú Social. Desde 2010, o programa incentiva 

a leitura do adulto para e com a criança como uma oportunidade de fortalecimento 

dos vínculos e da participação ativa na educação desde a primeira infância (ITAÚ 

SOCIAL, 2020). Em 2021, o programa publicou edital para distribuição de 2 livros para 

cada criança matriculada ou atendida por organizações da sociedade civil e escolas 

públicas. A equipe da BFL inscreveu o CREIR para participar da iniciativa, porém, a 

contemplação não se concretizou. 

- Projeto Lendo Mulheres Negras. Em 2021, esse projeto convocou, nacionalmente, 

bibliotecas, escolas públicas e entidades que atuam com crianças e adolescentes nas 

áreas de ensino, com foco na literatura preta, para receber exemplares da obra 

“Menina Nicinha”, da autora Evelyn Sacramento (REGINE; SACRAMENTO, 2016). A 

equipe da BFL inscreveu-se na iniciativa e 4 exemplares da obra foram remetidas para 

o CREIR. Os exemplares estão disponíveis na Biblioteca. 

Há, ainda, cerca de 250 livros que foram doados à BFL e que carecem de 

avaliação para tomada de decisão quanto à definitiva incorporação ao acervo 

corrente.  

 

2.1.3 Sugestões  

 

O formulário para encaminhamento de sugestões de obras para compra e 

composição do acervo foi novamente remetido para todos os servidores do CREIR 

(https://forms.gle/BAd5aEstzXPoJa3U9). Todavia, a aderência ao formulário foi 

inexpressiva, haja vista que apenas 11 sugestões foram registradas. Alguns docentes 

alegaram que o formulário é contraproducente, pois dificulta o registro de vários títulos 

em uma única oportunidade, sendo assim, para melhor atendê-los, cogita-se elaborar 

e compartilhar uma planilha no Google Drive para que todos possam registrar suas 

sugestões de forma otimizada.   

As sugestões de compra dos servidores serão sempre avaliadas segundo 

critérios de adequabilidade à proposta pedagógica do CREIR e à missão e objetivos 

https://forms.gle/BAd5aEstzXPoJa3U9
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da Biblioteca, podendo receber um parecer favorável ou não, o que será comunicado 

ao servidor que enviou sua sugestão. Os itens que receberem o parecer favorável 

integrarão a listagem desiderata de títulos para compra. Quando o processo de 

compra estiver na fase de verificação de disponibilidade de títulos no catálogo do 

fornecedor, a equipe da BFL fará tal verificação para todos os títulos sugeridos que 

receberam um parecer favorável à compra e produzirá uma devolutiva comunicando 

por e-mail todos os servidores que contribuíram. 

No momento, somente os servidores do CREIR podem sugerir itens para 

compra. Futuramente, pretende-se instar as famílias e as crianças a contribuírem 

nesse processo.  

 

2.1.4 Descarte 

 

Em 18/08/2021, Felipe, Bibliotecário, esteve na BFL para conferir acervo 

comprado. Nessa ocasião, foi possível observar que a Biblioteca estava sendo 

acometida por umidade que avançava pela parede na qual estão próximas as estantes 

que abrigam o acervo corrente, além de notar sinais de umidade na parede onde está 

o basculante e no teto próximo ao plafon retangular e ao aparelho de ar condicionado. 

 

Fotografia 1 - Vestígio de umidade na parede da BFL

 
Fonte: registrada pelo autor (2021). 
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Fotografia 2 - Vestígio de umidade no teto da BFL 

 
Fonte: registrada pelo autor (2021). 

 

A Coordenação Setorial foi notificada via e-mail sobre a questão e em resposta 

alegou que a umidade e a infiltração têm afetado gravemente diferentes áreas da 

escola, provocando perdas de equipamentos e materiais em diferentes espaços. 

Acrescentou que o problema se asseverou ao longo dos últimos 3 anos, ao passo que 

diversos registros documentais, incluindo fotografias dos danos, e processos foram 

encaminhados com a finalidade de conseguir verba e estrutura para os reparos. 

Recentemente, houve uma resposta positiva, com projeto da engenharia pronto e 

verba para o reparo nos telhados. Foram realizadas visitas técnicas de empresas 

concorrentes no processo de pregão/licitação abertos para obras no telhado para que 

cessem os problemas de infiltração.  

Poucos meses após a notificação remetida à Coordenação Setorial, como já 

era esperado, ocorreram fortes chuvas de verão que resultaram em infiltrações na 

BFL e em outras salas do CREIR. Como consequência, duas obras do pequeno 

acervo técnico-científico foram encontradas com sinais de umidade recente e 

presença de fungos, quais sejam: “Memória histórica do Colégio Pedro Segundo”, de 

Escragnolle Doria et al.; e “Culturas indígenas no Brasil”, de Filipe Moreau et al. 

Procedeu-se ao descarte definitivo das obras afetadas. 

Algumas obras de literatura infantil do acervo que foram emprestadas para 

composição dos acervos das salas de aula também foram molhadas e precisaram ser 

descartadas. Essas obras estavam acondicionadas em caixas de papelão nas salas 

de aula. Em face ao ocorrido, constatou-se a necessidade de se pontuar por e-mail 
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orientações aos docentes sobre os cuidados concernentes ao armazenamento de 

acervos. Por displicência, não foi preparada uma listagem arrolando as obras 

danificadas, uma vez que se procedeu ao descarte sumário. 

 

2.1.5 Tentativa de implantação de biblioteca digital 

 

 Durante a pandemia, bibliotecas digitais ganharam espaço e se tornaram 

alternativa eficaz, prática e atrativa para se obter acesso ao livro e à leitura. Partindo 

dessa premissa, o Projeto Nossa Biblioteca, idealizado pela Recode em conjunto com 

a plataforma Tocalivros, teve como objetivo oferecer às bibliotecas geridas pelo poder 

público o acesso a uma plataforma de livros eletrônicos. 

Houve chamamento público nacional, através de publicação de edital, para que 

gestores de bibliotecas efetuassem inscrição. A seleção das bibliotecas inscritas se 

deu pela apresentação por escrito de um plano de promoção e divulgação da 

plataforma. O edital que traçou todas as condições para da seleção foi publicado em 

outubro/2021, as inscrições encerraram-se em 08/11 e o resultado final foi publicado 

em 10/12. O acesso à biblioteca digital seria disponibilizado por 12 meses, de 

janeiro/2022 a dezembro/2022. Infelizmente, a BFL não foi contemplada pelo certame. 

Fundada há 26 anos, a Recode está presente em 9 países com 1.152 centros 

de empoderamento digital e já atingiu mais de 1,752 milhão de pessoas. Atua em 

parceria com centros comunitários, escolas públicas e bibliotecas que oferecem 

metodologia para desenvolver nos jovens habilidades digitais e competências 

socioemocionais, estimulando o protagonismo e o potencial da nova geração como 

agentes de transformação social (SANTOS, 2021). 

Há seis anos no mercado de audiolivros, a Tocalivros possui em seu acervo 

mais de 2 mil audiolivros e 5 mil livros eletrônicos. Oferece serviço de assinatura 

individual e ilimitada. Há aplicativo disponível para iOS e Android (SANTOS, 2021). 

  

2.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

A equipe da BFL deu continuidade ao trabalho iniciado em 2020 de discussão 

e produção de documentos normativos e de registro de dados relativos ao 
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desenvolvimento das atividades. Esses documentos serão abordados sucintamente 

nas seções subsequentes.  

 

2.2.1 Documentos normativos 

 

 Os documentos normativos3 que estão em fase de elaboração serão 

delineados nesta seção.  

- Diagnóstico situacional. Documento em fase intermediária de elaboração. Tenciona 

desenhar um retrato institucional da BFL, identificando fortalezas e debilidades em 

sua estrutura e funcionamento, compreender a natureza e as causas das debilidades 

apresentadas, propor soluções para tais debilidades e subsidiar a prestação de 

serviços mais qualificados. A justificativa para a sua elaboração reside na extrema 

urgência em traçar um retrato fidedigno da BFL, já que nenhum documento com esse 

propósito foi produzido pelas gestões anteriores. Esse documento deve ser 

compreendido a partir de sua natureza gerencial, pois deve auxiliar o processo de 

tomada de decisões e o estabelecimento de projetos e planos de ação tendo em vista 

a potencialização das atividades e a correção das debilidades identificadas (COLÉGIO 

PEDRO II, [2022a]). 

- Guia para preenchimento de arquivos e/ou planilhas. Documento em fase final de 

elaboração. É um manual que traz o passo a passo para coleta e registro de dados 

acerca do trabalho desenvolvido na BFL, tais como: serviços prestados à comunidade 

escolar; circulação, processamento técnico, tombamento e aquisição de acervo; 

demandas por pesquisas; distribuição de logins para acesso à ABNTColeção, base 

de dados de normas de documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT); controle de ofícios expedidos pela BFL; entre outros.  

 Outros dois importantes documentos foram finalizados no período: os planos 

para retomada de ações presenciais. 

- Plano para retomada de ações semipresenciais (primeira fase de retorno). 

Documento que pontuou as frentes de atuação da BFL durante a primeira fase de 

                                                           
3 No campo da Biblioteconomia, documentos normativos são aqueles que trazem normas e 
procedimentos que visam orientar, padronizar e fundamentar a prática profissional, configurando-se 
como importantes instrumentos de organização e administração de bibliotecas. 
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retorno às atividades semipresenciais, que compreendeu o período entre 22 de 

novembro de 2021 e 02 de março de 2022 (COLÉGIO PEDRO II, 2022b). 

- Plano para retomada de ações presenciais: segunda fase. Com a retomada plena 

das atividades presenciais a partir de 03 de março de 2022, a equipe da Biblioteca 

avançou para a 2ª fase de retorno, em conformidade com as linhas traçadas nesse 

Plano. Essa segunda fase abarcou o período entre 03 de março/2022 e 08 de 

abril/2022 e tratou da retomada paulatina das atividades presenciais dirigidas à 

comunidade escolar (COLÉGIO PEDRO II, 2022c). 

Para revisitar os demais documentos normativos já finalizados, consulte o 

Relatório de Atividades referente ao ano-calendário 2021.1 (COLÉGIO PEDRO II, 

2021e). 

 

2.2.2 Documentos para registro de dados relativos ao desenvolvimento de atividades 

 

Além dos documentos normativos, foram confeccionados documentos para 

registrar as ações executadas pela equipe da BFL. Dentre os mais relevantes que 

foram confeccionadas no período coberto por este Relatório, merecem destaque os 

seguintes: 

- Relatório de atividades: ano-calendário 2021.1. Documento apresenta, de forma 

pormenorizada, todas as atividades desenvolvidas pela BFL no ano-calendário de 

2021.1 (ano letivo 2020). Esse Relatório está disponível no blog do CREIR na aba da 

BFL. 

- Relatório individual de trabalho remoto. Documento elaborado mensalmente a partir 

de abril/2021. De maneira abreviada, relata as atividades remotas desempenhadas 

individualmente pela equipe da BFL. Sempre ao início de cada mês, o Bibliotecário 

recolheu os relatórios da equipe e assinou, bem como remeteu ao Setor de Gestão 

de Pessoas (SGP) do CREIR o seu próprio relatório. Os relatórios individuais da 

servidora Natalia Moraes foram compilados em um único arquivo e remetido à SGP 

para encaminhamento à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) quando da 

retomada plena das atividades presenciais, em março/2022. Já os relatórios 

individuais do servidor Felipe Lêdo, que permaneceu em trabalho remoto, respaldado 
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pela Instrução Normativa nº. 90 (BRASIL, 2021), foram elaborados até maio/2022 e 

remetidos à SGP.  

- Cronograma geral de atividades com as turmas do CREIR. Documento que 

apresenta os conteúdos trabalhados nas ações remotas e presenciais propostas pela 

BFL no decorrer do ano letivo 2021. Esse documento encontra-se ao término deste 

relatório, no Apêndice A.  

- Controle: prospecção de obras para aquisição. Planilha para inserção de obras 

literárias desejadas para aquisição e inclusão no acervo da BFL. Essa planilha será 

alimentada constantemente e deve contemplar as sugestões de aquisição da 

comunidade de servidores (docentes e técnicos).  

- Controle: pequenos reparos. Planilha para registro de obras dilapidadas que 

passaram por procedimentos de reparo em sua estrutura física. Essa planilha é 

bastante relevante para subsidiar tomadas de decisão quanto ao descarte de itens 

que estejam em mal estado de conservação. 

Informações acerca de demais documentos, já finalizados, estão disponíveis 

no Relatório de Atividades do ano-calendário 2021.1 (COLÉGIO PEDRO II, 2021e). 

 

2.3 FORMULAÇÃO DE QUESTÕES PARA A ANAMNESE 

 

Em julho/2021, o Setor de Orientação Educacional e Pedagógica (SOEP) 

solicitou que a equipe da BFL formulasse questões relativas à prática de leitura para 

atualização desse tópico nas fichas de anamnese que seriam remetidas às famílias 

dos alunos admitidos para o ano letivo 2021. Em atenção à solicitação, 10 questões 

foram formuladas, as quais estão disponíveis para consulta no Apêndice B. 

 

2.4 AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

Durante o afastamento social, a BFL manteve a representação em dois Grupos 

de Estudos do CP2: 

- Grupo de Estudos (GE) Educação Infantil e Literatura: crítica e mediação de leitura, 

do CREIR. Grupo criado em outubro de 2018 pela docente Raquel Marina da Silva do 

Nascimento. Pretende discutir aspectos estéticos, éticos e discursivos de livros 
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infantis através da exploração de acervos de livros e textos de crítica literária; 

compartilhar experiências vividas nos processos de mediação de leitura no cotidiano 

e nas práticas pedagógicas; trocar e compartilhar acervos de livros de Literatura 

Infantil e promover debates e discussões concernentes à literatura e à infância para 

docentes e responsáveis. As reuniões ocorriam quinzenalmente, à distância, às 

terças-feiras, no turno da manhã e contava com a participação de docentes do CREIR 

e da Auxiliar de Biblioteca Natalia Moraes. O Grupo interrompeu suas atividades 

desde o retorno às atividades presenciais, em março/2022. 

- GE Bibliotecas Escolares. Criado em setembro de 2020 pela Bibliotecária Cristiane 

Nikel, responsável pela Biblioteca Liga da Leitura de Realengo I. Sua intenção é 

estudar e analisar documentos norteadores e indicadores das ações das Bibliotecas 

Escolares em níveis regional, nacional e internacional; discutir sobre políticas públicas 

de acesso ao livro e incentivo à leitura e à cultura; refletir acerca das Bibliotecas 

Escolares enquanto equipamentos essenciais para o suporte ao processo pedagógico 

desenvolvido no CP2; elaborar projetos e programas biblioteconômicos que integrem 

ambas as Bibliotecas. O GE é composto pelas equipes da BFL e da Biblioteca Liga 

da Leitura; as reuniões ocorriam por meio de conferências virtuais quinzenais, às 

quintas-feiras, no turno da manhã. Destaque-se que se trata de um GE ainda não 

formalizado, não obstante, há a intenção de acionar as instâncias superiores do 

Colégio para oficializá-lo. O retorno pleno às atividades presenciais e o consequente 

atendimento de várias demandas que se sobrepõem também se colocam, neste 

momento, como impeditivos para a retomada dos encontros. Assim sendo, desde 

março/2022, as atividades desse GE foram interrompidas. 

Como um dos resultados da integração viabilizada pelo GE Bibliotecas 

Escolares, a equipe concebeu a criação do informativo “Caminhando entre páginas”. 

Compreendendo que os familiares são parceiros essenciais da escola no trabalho de 

incentivo à leitura e formação de leitores, essa série de informativos visa oferecer às 

famílias com crianças pequenas dicas práticas acerca da mediação e promoção da 

leitura literária, além de se configurar como um canal para abordar temáticas 

relacionadas à Literatura Infantil por meio de uma linguagem acessível a todos os 

públicos. O primeiro fascículo foi publicado em outubro/2021 (NIKEL et al., 2021) e 
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apresentou um guia de mediação de leitura literária cujo propósito foi instrumentalizar 

as famílias que desejam estimular a leitura desde cedo. 

  

2.5 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E GTs 

  

No âmbito do CREIR, a equipe participou de diversas reuniões de 

planejamento: Reuniões de Planejamento Geral (RPGs) e Reuniões de Planejamento 

Integrado (RPIs). A equipe também esteve presente em reuniões de acolhimento aos 

responsáveis (em agosto/2021) e nos Conselhos de Classe (em março/2022). Houve, 

ainda, 5 reuniões de planejamento interno conduzidas na BFL nas quais foram 

discutidos estes temas:  

- Encaminhamentos para o início letivo 2021, realizada em 04/08/2021;  

- Organização do trabalho para o período de férias de Felipe, realizada em 01/12/2021;  

- Recepção da nova servidora Layla Gouvêa, realizada em 14/03/2022;  

- Encaminhamentos para o início do ano letivo 2022, realizada em 30/03/2022. 

 Em 04/11/2021, a Coordenação Pedagógica solicitou uma reunião com a 

equipe para tomar ciência acerca da participação das crianças em eventos culturais 

remotos síncronos promovidos pela BFL. Os números consolidados e tabulados dos 

eventos realizados até a data da reunião foram apresentados à Coordenação.  

 Entre setembro/2021 e novembro/2021, a equipe participou da retomada do 

Grupo de Trabalho (GT) responsável pela discussão de orientações e protocolos 

emergenciais sobre o atendimento presencial no CREIR. Como produto desse 

trabalho, elaborou-se um documento norteador que congregou os protocolos 

elaborados pelos diversos departamentos, setores e núcleos do CREIR, nos quais 

foram apontadas as especificidades de cada um destes em relação a um retorno 

seguro das atividades escolares presenciais. Tal protocolo teve como base textos e 

documentos da área de saúde, bem como do campo dos estudos das infâncias e 

orientações que sustentam as práticas pedagógicas do CREIR, dialogando com os 

documentos orientadores de retorno gradual no âmbito do Colégio (COLÉGIO PEDRO 

II, 2021b). 

No ambiente da Central de Bibliotecas, houve representação no GT de 

Formação e Desenvolvimento de Coleções cujo objetivo foi debater questões 
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inerentes à administração e à gestão de acervos do Sistema de Bibliotecas (SiBi) do 

CP2. Como produto, esse GT elaborou a Política de Formação e Desenvolvimento de 

Coleções do SiBi, documento que será submetido ao Conselho Superior do Colégio 

(Consup) para aprovação. Outro GT que também conta com representação da BFL é 

o GT de Indexação, no qual são discutidas questões concernentes à indexação dos 

acervos do SiBi; as reuniões não são realizadas desde novembro/2020 e nenhuma 

posição ou justificativa quanto à interrupção dos trabalhos foi fornecida pela 

coordenação do grupo.  

Ademais, em novembro/2021, sucedeu-se uma reunião com a Central de 

Bibliotecas para discutir questões concernentes ao trabalho das equipes, tais como: 

retorno às atividades presenciais, Projeto Biblioteca Indica, compra de mobiliário e 

livros e problemas com o koha (sistema de gerenciamento de acervos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

   
3 ATIVIDADES-FIM  

 

As atividades-fim serão delineadas nesta seção. 

 

3.1 ESPAÇO VIRTUAL DA BIBLIOTECA NO MOODLE 

 

No período letivo de 2021, a equipe da Biblioteca manteve o trabalho de 

curadoria de recursos digitais para posterior compartilhamento com toda a 

comunidade escolar através de seu ambiente virtual no moodle. A curadoria desse 

acervo considerou as temáticas de interesse das crianças, e para facilitar o acesso, a 

organização foi feita por pastas segundo a tipologia.  

Objetivando estabelecer um esquema comparativo, a tabela abaixo abarca a 

quantidade de materiais digitais publicados nos anos letivos de 2020 e de 2021. 

 

Tabela 2 - Quantificação dos conteúdos publicados na aba da BFL no moodle nos anos letivos 2020 
e 2021 

Conteúdos digitais publicados na aba da BFL no moodle 

Tipo de conteúdo Ano letivo 2020 Ano letivo 2021 Total 

Obras literárias infantis na pasta 
“Miniacervo Virtual: biblioteca”. 

229 títulos. 33 títulos. 
262 

títulos. 

Filmes, entre curtas-metragens, longas e 
animações, na pasta “Miniacervo Virtual: 
cinemateca”. 

88 filmes. 20 filmes. 
108 

filmes. 

Podcasts, narrativas para ouvir e músicas 
na pasta “Miniacervo Virtual: fonoteca”. 

53 registros. 2 registros. 
55 

registros. 

Vídeos de contações de história/leituras 
mediadas, produzidos pela BFL ou por 
demais canais, na pasta “Miniacervo 
Virtual: hora do conto”. 

91 vídeos. 14 vídeos. 
105 

vídeos. 

Dicas de passeios virtuais e brincadeiras na 
pasta “Miniacervo Virtual: brincadeiras e 
passeios”. 

76 dicas. 8 dicas. 84 dicas. 

Peças de teatro infantil na pasta 
“Miniacervo Virtual: peças de teatro”. 

--- 33 peças. 33 peças. 

Total geral 537 110 647 
Fonte: elaborada pelo autor (2022). 

 

Examinando os dados apontados na tabela, fica patente que grande parte dos 

conteúdos foram publicados em 2020, pois em 2021 a equipe priorizou outras frentes 
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de trabalho. Contudo, como a publicação de conteúdos foi realizada de forma 

cumulativa, acredita-se que a quantidade total de materiais compartilhados foi 

suficiente para atendimento da comunidade escolar do CREIR durante o período de 

ensino remoto.   

A criação da pasta que relacionava as peças infantis foi a novidade para 2021. 

Durante a pandemia, muitas companhias de teatro disponibilizaram peças infantis em 

seus canais no YouTube, o que oportunizou a seleção e o compartilhamento desses 

conteúdos no moodle.  

No que tange ao reduzido índice de registros sonoros veiculados na pasta 

“Miniacervo Virtual: fonoteca” nesse período, cabe afirmar que foram divulgadas listas 

de reprodução completas de histórias/narrativas para ouvir e álbuns musicais.  

Outras publicações permanentes foram mantidas no moodle:  

- Divulgação de acesso à base de dados ABNTColeção para servidores (vide 3.6); 

- Exposição virtual “Compartilhando Leituras” (vide 3.5); 

- Exposição virtual “Floresta de Livros em Foco: Fotogaleria Colaborativa” – abordada 

no Relatório de Atividades de 2021.1 (COLÉGIO PEDRO II, 2021e); 

- Ações assíncronas de integração: Grupamento V (GV) conhecendo a Biblioteca Liga 

da Leitura, de Realengo I (vide 3.8.1);  

- Informativo “Caminhando entre páginas” (vide 2.4);  

- Link da gravação da contação de histórias realizada pelo grupo Os Tapetes 

Contadores de Histórias – abordada no Relatório de Atividades de 2021.1 (COLÉGIO 

PEDRO II, 2021e); 

- Os fascículos do Projeto Biblioteca Indica (vide 3.2);  

- Fóruns para que a comunidade escolar socializasse com a equipe as suas 

experiências atinentes ao contato com os materiais indicados. 

Há que se ressaltar a volatilidade da internet que tornou inacessíveis alguns 

dos recursos veiculados no moodle. Quando identificados aleatoriamente, a equipe 

buscou solucionar essa questão, todavia, por falta de quantitativo de servidores e 

tempo, esse não foi um trabalho realizado de forma sistematizada, o que seria 

desejável. No entanto, a equipe contou com o auxílio da própria comunidade escolar, 

solicitando aos entes que a compõe que contatassem a BFL quando recursos 

indisponíveis fossem identificados. 
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Na tabela subsequente, foram contabilizados os acessos da comunidade 

escolar às publicações permanentes efetuadas no ambiente moodle da BFL nos anos 

letivos de 2020 e 2021, excluindo-se os acessos da equipe da Biblioteca.  

 

Tabela 3 - Quantificação de acessos da comunidade escolar às publicações da BFL no moodle nos 
anos letivos 2020 e 2021 

Acessos à aba da BFL no moodle 

Conteúdo 
Ano letivo 

2020 
Ano letivo 

2021 
Observações 

Pasta: Informativo "Caminhando entre 
páginas". 

--- 7 
- Publicado em 2021, material 
direcionado aos responsáveis 
e aos docentes.  

Pasta: Exposição virtual "Compartilhando 
Leituras". 

--- 14 

 
Fórum: Canal para envio de relatos e 
memórias das famílias/responsáveis para 
inclusão na mostra “Compartilhando 
Leituras”. 

--- 45 

Pasta: Ações assíncronas de integração: 
GV conhecendo a Biblioteca Liga da 
Leitura, de Realengo I. 

27 19 - Conteúdo restrito ao GV. 

Fórum: Dúvidas/curiosidades sobre a 
Biblioteca Liga da Leitura, de Realengo I. 

36 32 - Conteúdo restrito ao GV. 

Link: Exposição virtual "Floresta de Livros 
em Foco: Fotogaleria Colaborativa". 

10 42 
 

Fórum: Canal para envio de fotografias da 
Biblioteca. 

24 20 

Fórum: Envie os seus desenhos de 
monstros - Turmas 31 e 32. 

--- 25 - Conteúdo restrito ao GIII. 

Pasta: Acesso à base ABNTColeção para 
servidores do CREIR. 

0 13 
- Conteúdo direcionado aos 
servidores técnicos e 
docentes. 

Link: Hora do Conto com Os Tapetes 
Contadores de Histórias, 30/03/2021, às 
15h:30. 

24 19 

 

Pasta: Miniacervo Virtual: peças de teatro. --- 22 

Pasta: Miniacervo Virtual: biblioteca. 184 172 

Pasta: Miniacervo Virtual: cinemateca. 54 19 

Pasta: Miniacervo Virtual: fonoteca. 21 6 

Pasta: Miniacervo Virtual: hora do conto. 69 19 

Pasta: Miniacervo Virtual: brincadeiras e 
passeios. 

14 13 

Fórum: Diálogo sobre o Miniacervo 
Virtual. 

52 5 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Acessos à aba da BFL no moodle 

Conteúdo 
Ano letivo 

2020 
Ano letivo 

2021 
Observações 

Pasta: Edições anteriores do Biblioteca 
Indica. 

--- 9 

 

Arquivo: Biblioteca Indica 01. 113 45 

Arquivo: Biblioteca Indica 02. 37 22 

Arquivo: Biblioteca Indica 03. 28 36 

Arquivo: Biblioteca Indica 04. 23 12 

Arquivo: Biblioteca Indica 05. 26 13 

Arquivo: Biblioteca Indica 06. 15 11 

Arquivo: Biblioteca Indica 07. 7 7 

Arquivo: Biblioteca Indica 08. 13 20 

Arquivo: Biblioteca Indica 09. 1 3 

Arquivo: Biblioteca Indica 10. 6 4 

Arquivo: Biblioteca Indica 11. --- 3 

Arquivo: Biblioteca Indica 12. --- 3 

Arquivo: Biblioteca Indica 13. --- 0 

Fórum: Diálogo sobre o Biblioteca 
Indica. 

79 13 

Total 
863 

acessos. 
693 

acessos. 
Fonte: elaborada pelo autor (2022). 

  

Analisando os números da tabela, fica evidente que o acesso aos conteúdos 

no ano letivo de 2021 foi inferior quando comparado com o ano letivo de 2020. Infere-

se que as crianças e suas famílias encontravam-se desestimuladas e fatigadas em 

decorrência do longo período de afastamento da escola e do contato intenso e 

dificultoso com as tecnologias digitais. Esse fato foi confirmado pelos docentes em 

reuniões de equipe ao relatarem o reduzido índice de presenças e devolutivas 

enviadas pelas crianças. 

Os discentes e responsáveis foram maioria no que tange ao acesso aos 

conteúdos da BFL no moodle. Constatou-se uma quantidade considerável de acessos 

efetuados pelos mesmos discentes e servidores, isto é, um pequeno grupo acessava 

os conteúdos com frequência e constantemente. Em face ao exposto, é relevante 

salientar que a equipe da BFL se empenhou em incentivar os docentes e discentes 

ao acesso. Inclusive, é possível assegurar a qualidade pedagógica dos acervos 

veiculados, que poderiam ser considerados pelos docentes para realização de 

atividades junto às crianças.  
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 A exemplo do ocorrido em 2020, nota-se também que a preferência pelas obras 

literárias disponibilizadas na pasta “Miniacervo Virtual: biblioteca” permaneceu entre 

os entes da comunidade escolar, haja vista a quantidade de acessos: 172. Os índices 

de acesso às pastas que arrolavam materiais audiovisuais foram ínfimos, tanto em 

2021 como em 2020. 

   

3.2 PROJETO BIBLIOTECA INDICA 

 

Seguindo a mesma vertente do ano letivo 2020, a equipe da BFL deu 

prosseguimento ao Projeto Biblioteca Indica. Ao fim deste Relatório, consta o 

documento que formaliza o Projeto para todas as Bibliotecas que integram o SiBi do 

CP2 (vide anexo A). Em observância às linhas originais do Projeto, a equipe da BFL 

continuou com o trabalho de curadoria e disponibilização de recursos digitais para o 

público infantil do CREIR através do Biblioteca Indica.  

A periodicidade das publicações permaneceu a mesma: duas vezes ao mês 

(bimensal). A curadoria e a posterior difusão dos conteúdos envolveram cinco etapas: 

1) Pesquisa e prospecção de fontes de informação para identificar recursos digitais 

de interesse para o público infantil;  

2) Seleção dos recursos; 

3) Redação do fascículo, com atenção à adequação da linguagem ao público infantil;  

4) Compartilhamento do fascículo na aba da BFL no moodle; 

5) Compartilhamento do link do fascículo para os responsáveis, via e-mail e grupos 

de WhatsApp.  

Foram publicados 13 fascículos do Biblioteca Indica no moodle e todo o 

conteúdo foi organizado em seções segundo a tipologia, a saber: 

- Obras de Literatura Infantil, em versão digital, para compor a seção Para Ler: no 

celular, no computador ou no tablet. Foram publicadas 13 obras; 

- Recursos audiovisuais de interesse infantil nas seções Cinemateca da Floresta de 

Livros: para assistir e se divertir e Ouça na Fonoteca da Biblioteca, como filmes e 

animações (longas e curtas), radionovelas, histórias para ouvir e listas de reprodução 

de músicas. Foram publicados 11 filmes/animações, 10 narrativas para ouvir 

(podcasts) e 2 álbuns musicais de cantigas; 
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- Produção de vídeos de contação de histórias/leituras mediadas para publicação no 

canal da Biblioteca no YouTube. Esses conteúdos compuseram a seção Hora do 

Conto. Foram publicados 6 vídeos; 

- Divulgação de passeios virtuais e exposições na seção Para Viajar e se Encantar. 

Foram divulgados 4 passeios virtuais por Museus e 1 exposição de fotografias sobre 

a BFL (produzida pela própria equipe); 

- Indicação de brincadeiras passíveis de serem praticadas em domicílio para integrar 

a seção Território do Brincar. Foram publicadas 10 indicações;  

- Dicas de eventos culturais gratuitos, online e em tempo real para o público infantil 

compartilhadas na seção Programão!. Foram compartilhados 11 eventos; 

- Por falta de aderência dos técnicos-administrativos do CREIR, não foi possível 

produzir conteúdos para a seção Somos Todos Educadores4; 

- Complementando com explanações extras acerca de temáticas abordadas nas 

seções do Projeto, o box Curiosidade foi inserido em alguns fascículos do Biblioteca 

Indica.  

 

3.3 CANAL DA BIBLIOTECA NO YOUTUBE 

 

Entre 18 de julho de 2021 e 31 de março de 2022, o canal contou com 13 

inscrições e 209 visualizações, como a Figura 1 explicita adiante. Os números 

apresentados para o período foram inferiores quando comparados com o ano letivo 

2020.  

 

                                                           
4 Em 18 de fevereiro de 2021, a equipe da Biblioteca enviou um convite aos servidores técnicos-
administrativos do CREIR para contribuírem com uma ação remota voltada às crianças. Solicitou-se 
que enviassem à BFL vídeos apresentando atividades que gostassem de fazer em casa, tais como: 
jardinagem, culinária, costura. Além de mostrar a execução desses hobbies caseiros, a ideia era que 
dedicassem uma abordagem pedagógica e didática sobre a prática. Sublinhou-se a importância de 
trazer explicações sobre o que?, como?, por que? – questionamentos que os pequenos do CREIR 
manifestam quase sempre. Ao término do vídeo, sugeriu-se que os técnicos falassem sobre algum livro 
que estivessem lendo ou que tenha marcado positivamente as suas vidas. Com os vídeos enviados, a 
equipe da BFL faria a edição e publicação em seu canal no YouTube. Caso alguém se sentisse 
desconfortável para gravar os vídeos, seriam aceitos textos e fotografias. Todo o material enviado seria 
compilado para compor uma nova seção do Projeto Biblioteca Indica: Somos Todos Educadores. Para 
a consecução dessa ação, partiu-se do pressuposto de que todos os técnicos-administrativos do CREIR 
são educadores, e, portanto, devem desempenhar esse papel plenamente – na verdade, não há como 
escapar desse papel. O objetivo desse convite foi conclamá-los à apropriação da função de educador, 
ainda que fosse para abordar as atividades rotineiras e hobbies que lhes fossem aprazíveis. 
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Figura 1 - Estatística de acesso ao canal da BFL no YouTube 

 
Fonte: canal da BFL no YouTube (2022). 

 

No período supratranscrito, a equipe da BFL produziu 12 vídeos para o canal. 

Eis a quantificação e o conteúdo desses vídeos:  

- 9 vídeos de contação de histórias e/ou leitura mediada, dos quais 6 compuseram a 

seção Hora do Conto do Biblioteca Indica; 

- 1 vídeo que compôs o conjunto de ações assíncronas de integração que a BFL 

realizou em conjunto com a Biblioteca Liga da Leitura, do campus Realengo I; 

- 2 vídeos que narram visualmente o percurso da Caixa Viajante pelas turmas 51 e 53 

do CREIR. As famílias encaminharam registros que retrataram os momentos de 

interação com a Caixa e, com tais registros, editou-se um vídeo para apreciação da 

comunidade escolar. 

 Ficou patente a reduzida quantidade de acessos da comunidade escolar às 

produções audiovisuais da BFL. Mais uma vez, o desgaste em decorrência do acesso 

intenso às tecnologias e do afastamento social podem ter sido fatores que justifiquem 

tal fato. 

 Em respeito às questões de Direitos Autorais e de Imagem, alguns vídeos 

produzidos pela equipe foram categorizados como não listados e não estão visíveis 

no canal, pois neles foram lidas, na íntegra, obras literárias, ou as faces das crianças 

foram expostas; nessa opção, somente as pessoas com acesso ao link conseguem 

assisti-los. 
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 Listas de reprodução de vídeos cujas temáticas estão associadas ao universo 

infantil também foram confeccionadas ou atualizadas, são elas: Fonoteca, Passeios 

Virtuais, Dicas de Brincadeiras, Cantigas Africanas, Contação de Histórias, 

Curiosidades e Cinemateca. Essas listas congregam grande parte dos recursos 

audiovisuais veiculados na aba da BFL no moodle do CREIR e estão disponíveis neste 

endereço: https://www.youtube.com/channel/UClA-g2IUQ_nFYnBfTYVSq-

w/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0.   

Há, ainda, listas de reprodução confeccionadas por diferentes canais no 

YouTube que foram salvas no canal da BFL: #EmCasaComSesc, Rádio Traquinagem, 

#Comedorinhazinha, Histórias Infantis Originais, Histórias Infantis Clássicas, Conto 

Infantil Internacional, Contação dos Livros com Bia Mussi, Leitura dos Livros em Braille 

com Marcos Lima, Leitura dos Livros em Libras, Audiodescrição dos Livros, Figuras 

de Barbante, Brinquedos e Brincadeiras, Deixa Que Eu Conto e Série Concertinho. As 

listas estão disponíveis em: https://www.youtube.com/channel/UClA-

g2IUQ_nFYnBfTYVSq-w/playlists?view=52&sort=dd&shelf_id=0.  

 

3.4 PROJETO CAIXA VIAJANTE 

 

Além do acervo que circulou com vistas à troca afetiva, como de praxe, a Caixa 

Viajante transportou obras literárias do acervo corrente da BFL. Tais obras circularam 

na qualidade de empréstimo domiciliar e foram referenciadas no Relatório de 

Atividades do ano-calendário 2020 (COLÉGIO PEDRO II, 2021d). Ainda que se julgue 

exígua, essa foi a medida encontrada pela equipe para que o acervo da BFL pudesse 

circular e ir ao encontro da comunidade escolar durante a pandemia. 

O GV tem sido o segmento priorizado para o desenvolvimento do Projeto. Ao 

término do ano letivo 2020, as caixas da turma 53 (enviada em 19/11/2020) e da turma 

51 (enviada em 11/03/2021) concluíram o seu itinerário por todas as residências de 

crianças e servidores participantes. Já a caixa da turma 51 (enviada em 20/01/2021) 

não concluiu o seu trajeto por conta de dificuldades que algumas famílias tiveram de 

devolução dentro do prazo estabelecido. As famílias e servidores que participaram do 

Projeto remeteram para a equipe da BFL várias devolutivas que documentam os 

momentos de interação com a caixa, como fotografias, vídeos e desenhos.  

https://www.youtube.com/channel/UClA-g2IUQ_nFYnBfTYVSq-w/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UClA-g2IUQ_nFYnBfTYVSq-w/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UClA-g2IUQ_nFYnBfTYVSq-w/playlists?view=52&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UClA-g2IUQ_nFYnBfTYVSq-w/playlists?view=52&sort=dd&shelf_id=0


28 

   
Fotografia 3 - Criança da turma 51 interagindo com o acervo de livros da Caixa Viajante 

 
Fonte: registrada pelo responsável (2021). 

 

Fotografia 4 - Criança da turma 53 preparando receita culinária enviada na Caixa Viajante 

 
Fonte: registrada pelo responsável (2021). 

 

Dispondo dessas devolutivas, a equipe produziu uma narrativa visual em forma 

de vídeos publicados no canal da Biblioteca no YouTube e enviado por e-mail e 

WhatsApp àqueles que participaram, a saber: https://youtu.be/NVY9-OjbG9s - 

https://youtu.be/NVY9-OjbG9s
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devolutivas da turma 51; https://youtu.be/-2GbOHhfgkc – devolutivas da turma 53.  

Como mencionado no Relatório de 2021.1 (COLÉGIO PEDRO II, 2021e), a caixa da 

turma 52 concluiu o seu trajeto em junho/2021 e o vídeo apresentando as devolutivas 

está disponível neste link: https://youtu.be/WSUaLUOuUb4.  

É válido pontuar que algumas famílias e servidores sinalizaram para a equipe 

que não poderiam participar do Projeto, demonstrando receio quanto à pandemia de 

Covid-19. Inclusive, foram relatados casos de servidores, famílias e crianças doentes; 

nesses casos, a opção mais sensata foi não enviar a caixa.  

 No ano letivo de 2021, três Caixas Viajantes foram enviadas às turmas 51, 52 

e 53. Em função de aumento de demandas com a retomada das atividades 

semipresenciais e presenciais no CREIR, a caixa da turma 54 não foi enviada para 

circulação, bem como não foi possível concluir os itinerários das caixas das turmas 

51, 52 e 53. Não obstante, as famílias e servidores encaminharam registros que 

documentam a interação com o acervo das caixas. Como os trajetos não foram 

concluídos, optou-se por não confeccionar vídeos apresentando as devolutivas.  

Para maior aprofundamento, o documento que detalha o planejamento do 

Projeto com uma das turmas de GV do ano letivo de 2021 está disposto no Apêndice 

C.  

 

3.5 EXPOSIÇÃO VIRTUAL COMPARTILHANDO LEITURAS 

 

Em comemoração ao Mês Internacional da Biblioteca Escolar, outubro, e ao 

Dia Nacional do Livro, 29/10, a equipe da Biblioteca Floresta de Livros/CREIR 

organizou uma mostra virtual que reuniu relatos e memórias dos responsáveis/famílias 

das crianças do CREIR acerca da prática de leitura literária. Os 

responsáveis/familiares foram convidados a partilhar as suas memórias através de 

respostas a estas perguntas:   

- Para os responsáveis do Grupamento III (GIII): Qual o primeiro livro que vocês 

lembram de ter lido na vida?;   

- Para os responsáveis do Grupamento IV (GIV): Se você tivesse que dar um livro de 

presente a alguém que está iniciando a sua jornada de leitor, que livro seria esse?;  

https://youtu.be/-2GbOHhfgkc
https://youtu.be/WSUaLUOuUb4
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- Para os responsáveis do Grupamento V (GV): Qual o livro que você gosta de ler 

junto com a(s) sua(s) criança(s)?.   

A exposição está disponível para acesso neste link: 

https://padlet.com/BibliotecaFlorestadeLivrosCREIR/3amir1bvt8blrxin.  

 

3.6 ACESSO À BASE DE DADOS ABNTCOLEÇÃO 

 

 Em fevereiro de 2022, ofereceu-se aos novos servidores do CREIR o acesso à 

base de dados da ABNT, a ABNTColeção. O acesso foi viabilizado pela Biblioteca 

Silvia Becher, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

(PROPGEPEC), assinante da base. As principais normas de Informação e 

Documentação vigentes no país, tais como a NBR 6023 (Referências) e a NBR 10520 

(Citações), estão disponíveis na base para acesso, visualização e impressão.  

Neste período letivo, somente uma nova servidora técnico-administrativa 

acenou positivamente para o acesso à base, totalizando, até o presente momento, 6 

logins/senhas liberados para servidores do CREIR. Considerando todos os logins 

liberados, contabilizou-se o total de 9 acessos à base. 

Os servidores interessados precisam preencher um Termo de 

Responsabilidade atestando o compromisso com o não compartilhamento de login e 

senha com outrem, em deferência à legislação de Direitos Autorais. Após remeter o 

Termo à BFL, o login, a senha e um breve tutorial que norteia a navegação na base 

são encaminhados ao servidor.  

 

3.7 AÇÕES REMOTAS SÍNCRONAS E PRESENCIAIS 

 

Nessa seção, serão delineadas todas as atividades remotas síncronas e 

presenciais desenvolvidas pela equipe da BFL com as turmas do CREIR durante o 

ano letivo de 2021.  

 

 

 

https://padlet.com/BibliotecaFlorestadeLivrosCREIR/3amir1bvt8blrxin
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3.7.1 Encontros com as turmas para Mediação de Leitura Literária 

 

Com o intuito de reforçar o compromisso da BFL com a promoção da leitura 

literária, a equipe solicitou aos docentes a participação nos encontros remotos 

síncronos com as crianças. Com o retorno pleno das atividades presenciais, em 

março/2022, também foram ofertados encontros presenciais. Elaborou-se um 

cronograma de encontros que foi remetido o corpo docente para aprovação, os quais 

consentiram com a participação. 

A fim de subsidiar o planejamento de atividades de Mediação de Leitura, os 

docentes receberam um formulário para o compartilhamento de temáticas que 

geraram interesses nas turmas (https://forms.gle/NZrXLX8TsFPRBhRr7). Não houve 

aderência ao formulário, já que apenas cinco respostas foram registradas.   

 Ao todo, ocorreram 29 encontros, de acordo com a elucidação da tabela abaixo. 

 

Tabela 4 - Participação da BFL nos encontros com as turmas para mediação de leitura 

Participação da BFL nos encontros 

Turma Encontros remotos Encontros presenciais 

31 2 --- 

32 2 --- 

41 2 --- 

42 2 --- 

43 2 --- 

44 2 --- 

45 2 --- 

46 2 --- 

51 2 --- 

52 2 1 

53 2 1 

54 2 1 

Turma mista de crianças cujas famílias 
optaram pela permanência no ensino remoto 
após o retorno pleno às atividades 
presenciais, em março/2022. 

2 --- 

Total 29 
Fonte: elaborada pelo autor (2022). 

 

 Embora o fim do período letivo estivesse próximo, buscou-se realizar encontros 

presenciais para mediação de leitura com as turmas de GV, considerando a 

premência do contato presencial com o espaço e com a equipe antes que as crianças 

https://forms.gle/NZrXLX8TsFPRBhRr7
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ingressassem no Ensino Fundamental I. Nesses encontros, as crianças 

confeccionaram suas carteirinhas de leitores da BFL para que levassem de 

recordação.   

Tendo como referência os Departamentos com os quais a BFL estabeleceu 

parceria para realização das atividades de Mediação de Leitura, os encontros foram 

distribuídos da seguinte maneira: 

 

Tabela 5 - Participação da BFL nos encontros com as turmas para mediação de leitura, por 
Departamentos 

Participação da BFL nos encontros 

Departamentos Encontros realizados 

Educação Infantil 17 

Educação Musical 12 

Total 29 
Fonte: elaborada pelo autor (2022). 

 

Como apontado na Tabela 4, foram priorizados os encontros em conjunto com 

os docentes do Departamento de Educação Infantil (DEI), pois o trabalho com a 

promoção da leitura literária se mostra mais factível neste Departamento.  

No que toca aos encontros em parceria com o Departamento de Educação 

Musical, a equipe da BFL propôs a leitura da obra literária “Olelê: uma antiga cantiga 

da África” para todas as turmas. Essa obra aborda a história sobre uma tradicional 

cantiga infantil do povo que vive às margens do Rio Cassai, na República Democrática 

do Congo. A canção cita palavras de origem bantu introduzidas no Brasil na época da 

escravidão. O objetivo da atividade foi conjugar duas manifestações artísticas que têm 

relação de proximidade: a música e a literatura. Após a mediação da obra, as turmas 

cantaram a canção, acompanhadas por instrumentos musicais tocados pelos 

docentes. 

Como método para registro das minúcias referentes aos encontros, a equipe 

preparou uma planilha para registrar informações, contemplando desde os dados 

descritivos das obras literárias selecionadas e a quantidade de crianças presentes até 

um breve relato sobre a mediação de leitura. A quem interessar uma consulta 

aprofundada acerca dos encontros, a planilha está disponível no Apêndice D. 
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3.7.2 Interação virtual educativa com o Museu do Futebol 

 

 O Museu do Futebol, localizado na cidade de São Paulo, tem numa área de 

6.900 m² no avesso das arquibancadas do Estádio Municipal Paulo Machado de 

Carvalho – o Pacaembu, foi inaugurado em 29 de setembro de 2008 e é um dos 

museus mais visitados do país. Suas exposições narram de forma lúdica e interativa 

como o futebol chegou ao Brasil e se tornou parte da história e cultura nacionais (SÃO 

PAULO (Estado), 2008). 

O Museu disponibilizou o serviço de agendamento de interações virtuais 

educativas para o público externo durante a pandemia. Atentando para tal 

oportunidade, a equipe da BFL contatou a seção de atendimento educativo do Museu 

para agendar duas interações remotas.  

Foram agendados dois encontros para toda a comunidade escolar do CREIR, 

ambos no dia 29/09 (quarta-feira), em horários diferentes: o primeiro para as 10h e o 

segundo para as 13h:30. Disponibilizou-se um formulário para que os interessados 

pelo evento pudessem se inscrever. Todas as turmas do CREIR foram convidadas, 

além dos docentes do Departamento de Educação Física, pois a temática da interação 

dialogava diretamente com as propostas pedagógicas de Educação Física. Em média, 

cada visita teve duração de 1h:30 e foram realizadas por meio da plataforma Google 

Meet. O link para acesso à sala virtual foi enviado aos inscritos com antecedência, por 

e-mail e WhatsApp, além de divulgação na aba da BFL no moodle.  
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Fotografia 5 - Interação remota educativa com o Museu do Futebol, realizada em 29/09/2021, às 10h

 
Fonte: registrada pelo autor (2021). 

 

Para a visita de 10h, inscreveram-se 16 pessoas (1 docente e 15 discentes), 

dentre as quais foram apuradas, de fato, 10 presenças (1 docente e 9 discentes). Para 

a visita de 13h:30, inscreveram-se 17 pessoas (1 docente e 16 discentes), dentre as 

quais foram verificadas 11 presenças efetivas (1 docente e 10 discentes).  

  

3.7.3 Visita virtual ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

 

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) foi fundado em 13 de junho de 

1808. Ele surgiu de uma decisão do então príncipe regente português D. João de 

instalar no local uma fábrica de pólvora e um jardim para aclimatação de espécies 

vegetais originárias de outras partes do mundo. Hoje o Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro – nome que recebeu em 1995 – é um órgão federal 

vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e constitui-se como um dos mais 

importantes centros de pesquisa mundiais nas áreas de botânica e conservação da 

biodiversidade (JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2022). 

A visita virtual educativa ao JBRJ foi viabilizada pelo Projeto Experimente 

Cultura que é um programa de incentivo à visitação de espaços culturais e 

experimentação de ambientes que transmitem história, arte e cultura na Cidade do 

Rio de Janeiro, por meio de visitas virtuais e presenciais a importantes museus da 
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Cidade, oferecendo atividades lúdicas especificamente preparadas para que as 

crianças já se ambientem com cada destino. Com atenção especial a estudantes de 

rede pública e jovens em vulnerabilidade socioeconômica, o projeto pretende 

democratizar e facilitar o acesso à cultura, buscando como resultado desta 

experiência o fortalecimento do elo entre o público e a cultura, promovendo hábitos 

culturais mais ativos em seu dia a dia. Esse projeto conta com o patrocínio da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Lei Municipal 

de Incentivo à Cultura e do GRUPO ASSIM (RIO DE JANEIRO (Município), [2021?]). 

Com a intermediação do Projeto Experimente Cultura, a equipe da BFL 

agendou uma visita virtual educativa ao JBRJ para o dia 18/10/2021 (segunda-feira) 

às 13h:45. Foram convidadas as turmas de GV, docentes e a equipe de Coordenação 

do CREIR (Coordenações Setorial, Pedagógica e Administrativa). Um formulário de 

inscrição foi enviado aos convidados para a proposta. Inscreveram-se 20 pessoas (2 

docentes, 1 Coordenadora Setorial e 17 discentes), dentre as quais foram apuradas, 

de fato, 17 presenças (2 docentes, 1 Coordenadora Setorial e 14 discentes).  

A visita teve duração de 1h:30 e foi realizada por meio da plataforma de 

conferência remota Zoom. O link para acesso à sala virtual foi enviado aos inscritos 

com antecedência, por e-mail e WhatsApp, além de divulgação na aba da BFL no 

moodle. 

 

3.7.4 Encontro virtual com os Especialistas da Alegria 

 

 A equipe da BFL inscreveu a comunidade escolar do CREIR para participar de 

uma atividade com o grupo Especialistas da Alegria. O Projeto Especialistas da 

Alegria, sediado em Curitiba (Paraná), realiza desde 2012 intervenções artísticas 

utilizando a linguagem do palhaço em ambientes hospitalares, visitando crianças, 

pacientes adultos, idosos, familiares, acompanhantes e colaboradores 

(ESPECIALISTAS DA ALEGRIA, 2012). Desde março de 2020, quando a pandemia 

se instaurou, as atividades voluntárias nos hospitais foram suspensas e passaram a 

ser remotas. O Projeto foi subsidiado pelos seguintes entes: N Produções Culturais & 

Eventos, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. 
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 A atividade foi direcionada para as turmas de GIII e GIV e consistiu em dois 

encontros virtuais com a palhaça Catavento – uma das personagens do grupo. Nos 

encontros, a personagem realizou a contação de uma história, além de algumas 

brincadeiras e charadas para as crianças.  

Com duração média de 30 minutos, as interações transcorreram online, em 

tempo real, nas datas de 25 de outubro (segunda-feira), às 16h:30, e 27 de outubro 

(quarta-feira), às 16h:30; o Google Meet foi a plataforma de conferência virtual 

utilizada. O link para acesso à sala virtual foi enviado na véspera do encontro aos 

inscritos, por e-mail e WhatsApp, além de divulgação na aba da BFL no moodle. 

Os interessados tiveram de efetuar inscrição em um formulário preparado pela 

equipe. Além dos discentes, os docentes foram convidados, de forma que a 

preferência de inscrição foi concedida aos docentes do DEI que lidavam diretamente 

com as turmas de GIII e GIV. Os servidores técnicos também foram convidados. 

Para a visita de 25/10, inscreveram-se 11 discentes, dentre as quais foram 

apuradas, de fato, 4 presenças. Para a visita de 27/10, inscreveram-se 14 pessoas (3 

docentes, 1 técnico e 10 discentes), dentre as quais foram apuradas 10 presenças 

efetivas (3 docentes, 1 técnico e 6 discentes).  

 

3.7.5 Visita virtual à exposição sobre Nise da Silveira 

 

A exposição “Nise da Silveira: a revolução pelo afeto”, que à época estava em 

cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, unidade de Belo Horizonte (CCBB/BH), 

constitui-se essencialmente por 90 obras de ex-pacientes da psiquiatra Nise da 

Silveira. Nise foi a única mulher a se formar em uma turma com mais de 150 homens 

e ficou mundialmente conhecida pela ideia vanguardista de usar o afeto como 

metodologia científica no tratamento de pessoas com problemas psíquicos (GANDRA, 

2021). 

Esta interação também foi viabilizada pelo Projeto Experimente Cultura, da 

Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Com a intermediação do Projeto, a 

equipe da BFL agendou uma visita virtual educativa e mediada à exposição para o dia 

16/12/2021 (quinta-feira) às 9h:45. Foram convidadas as turmas de GV, docentes dos 

Departamentos de Linguagens, técnicos-administrativos e a equipe de Coordenação 
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do CREIR (Coordenações Setorial, Pedagógica e Administrativa). Um formulário de 

inscrição foi enviado aos convidados para a proposta. Inscreveram-se 6 pessoas (1 

docente e 5 discentes), dentre as quais foram apuradas 2 presenças efetivas (2 

discentes). 

A visita teve duração de 1h:30 e foi realizada por meio da plataforma de 

conferência remota Zoom. O link para acesso à sala virtual foi enviado aos inscritos 

com antecedência, por e-mail e WhatsApp, além de divulgação na aba da BFL no 

moodle. 

 

3.8 AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM O GV 

 

 Acreditando na relevância de atividades que tenham a finalidade de 

proporcionar, ainda que à distância, uma ambientação/aproximação dos discentes de 

GV com as equipes e os espaços das Bibliotecas do Ensino Fundamental I do CP2 

que os receberão no período letivo 2022, a equipe da BFL planejou e empreendeu 

ações remotas assíncronas, síncronas e presenciais de integração.  

É pertinente destacar que se tratam de crianças pequenas que ainda não têm 

referenciais consolidados acerca de espaços de Bibliotecas. Por conseguinte, como 

as Bibliotecas dos campi I são espaços novos, as atividades pensadas puderam 

contribuir com a formação de novas referências. 

 Em face à proximidade geográfica e à impossibilidade de deslocamentos tanto 

da equipe quanto das crianças, optou-se por convidar apenas a equipe da Biblioteca 

Liga da Leitura, de Realengo I, para participação na proposta.  

 As ações de integração serão traçadas nas subseções que se seguem.  

 

3.8.1 Ações remotas assíncronas de integração 

 

Foram realizadas 3 ações assíncronas de integração. 

Na primeira ação, compartilhou-se um vídeo no qual a equipe da Biblioteca Liga 

da Leitura (Realengo I) foi apresentada, bem como seus espaços e projetos. Um fórum 

foi disponibilizado no moodle para que as crianças pudessem enviar 
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dúvidas/curiosidades/comentários sobre a Biblioteca, o que se configurou como 

insumo para o desenvolvimento da ação n°. 2. 

Na segunda ação, como nenhuma criança apresentou dúvidas/curiosidades 

sobre a Biblioteca Liga da Leitura, a equipe se reuniu para preparar um vídeo 

respondendo dúvidas/curiosidades apresentadas pelas crianças do GV do período 

letivo anterior.  

Na terceira e última ação remota assíncrona de integração, a equipe da 

Biblioteca Liga da Leitura preparou um vídeo de leitura da obra "As maravilhas que 

você vai ser", de Emily Winfield Martin. 

Todo esse material foi depositado no canal da BFL no YouTube e, 

posteriormente, em uma pasta na aba da BFL no moodle, além de ter sido 

amplamente divulgado para os responsáveis do GV via e-mail e WhatsApp. Nos 

tópicos seguintes, os materiais produzidos estão arrolados. 

- Ação remota assíncrona de integração nº. 1. Vídeo de apresentação da Biblioteca 

Liga da Leitura, disponível em: https://youtu.be/MVjj2ON49yw. Total de visualizações: 

14; 

- Ação remota assíncrona de integração nº. 2. Vídeo respondendo dúvidas e 

curiosidades de discentes de GV do ano letivo 2020 sobre a Biblioteca Liga da Leitura, 

disponível em: https://youtu.be/ghK10c1GTzU. Total de visualizações: 06; 

- Ação remota assíncrona de integração nº. 3. Vídeo de leitura de obra literária, 

produzido pela equipe da Biblioteca Liga da Leitura, disponível em: 

https://youtu.be/v4ZJfQP-WFc. Total de visualizações: 04. 

 Ficou evidente os reduzidos índices de acesso/visualizações aos conteúdos 

quando cotejados com os índices de acesso do período letivo anterior. 

 

3.8.2 Ações remotas síncronas de integração 

 

 Em conjunto com a equipe da Biblioteca Liga da Leitura, 04 encontros 

síncronos de integração foram oferecidos às crianças do GV, sendo um encontro com 

cada turma.  

Em 16/02/2022 (quarta-feira), ocorreram os encontros remotos síncronos com 

as turmas 53 e 52, em parceria com os docentes do DEI. Participaram 03 crianças da 

https://youtu.be/MVjj2ON49yw
https://youtu.be/ghK10c1GTzU
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turma 53 e 05 crianças da turma 52. Em 23/02/2022 (quarta-feira), foram feitos os 

encontros com as turmas 51 e 54, sem a presença de docentes do DEI. Participaram 

apenas 04 crianças, todas da turma 51. 

Em linhas gerais, a proposta foi planejada para ser executada nestas etapas: 

primeiro, foi exibido o vídeo de apresentação da Biblioteca, o mesmo relacionado na 

ação remota assíncrona de integração nº. 1 (vide 3.8.1); em seguida, as crianças 

trouxeram comentários/perguntas/dúvidas sobre a Biblioteca Liga da Leitura; ao fim 

do encontro, a equipe realizou a leitura mediada de uma obra literária. O relato acerca 

de cada encontro de integração, tanto presencial quanto remoto, está disponível no 

Apêndice E, ao término deste documento.  

 

3.8.3 Ações presenciais de integração 

 

Com a retomada plena das atividades pedagógicas presenciais, em março de 

2022, foram realizados encontros presenciais de integração em parceria com a 

Biblioteca Liga da Leitura. Em virtude de obra que estava ocorrendo na Biblioteca Liga 

da Leitura, os encontros ocorreram na BFL. Cristiane, bibliotecária, propôs a leitura 

interativa da obra literária “O grúfalo”, a partir de ilustrações avulsas distribuídas entre 

as crianças: as crianças acompanharam a leitura pendurando no “varal de histórias” 

as ilustrações correspondentes às passagens da narrativa. Os detalhes acerca de 

cada encontro estão dispostos no Apêndice E. 
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Fotografia 6 - Encontro presencial de integração com uma turma de GV 

 
Fonte: registrada pelo autor (2022). 

 

Fotografia 7 - Criança de uma turma de GV participando de dinâmica no encontro presencial de 
integração 

 
Fonte: registrada pelo autor (2022). 
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Fotografia 8 - Crianças de GV abraçando a bibliotecária Cristiane 

 
Fonte: registrada pelo autor (2022). 

 

Atentando para as necessidades específicas de cada criança, uma visita 

presencial à Biblioteca Liga da Leitura foi oferecida ao único discente de GV que à 

época recebia o Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Núcleo de 

Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do CREIR. Tratava-

se de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), não oralizado e com agitação 

motora. 
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Fotografia 9 - Criança acompanhada pelo NAPNE durante encontro de integração na Biblioteca de 

Realengo I 

 
Fonte: registrada pelo autor (2022). 

 

O encontro foi feito de forma individualizada, no momento do AEE oferecido 

pelo NAPNE. A programação incluiu apresentação do espaço, mediação de leitura 

acompanhada por fundo musical (violão), manuseio de livros e interação com o violão. 

No Apêndice F, foram pontuadas as minúcias sobre o encontro.  

 

3.9 DEVOLUÇÃO DE LIVROS DO ACERVO CORRENTE 

 

Com a anuência da Coordenação Setorial do CREIR, ocorreu nas datas de 

05/10/2020 (segunda-feira), 18/11/2020 (quarta-feira) e 19/03/2021 (sexta-feira) a 

retirada presencial de 46 títulos do acervo corrente da BFL. O acervo foi utilizado nas 

atividades remotas de mediação de leitura e também na Caixa Viajante. Todas as 

obras foram devolvidas no retorno às atividades presenciais, em março/2022. 
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4 APONTAMENTOS FINAIS 

 

Metas foram estabelecidas para serem cumpridas no período abrangido por 

este Relatório. A seguir, estão elencadas as metas cumpridas e não cumpridas:  

- Manter os Projetos Biblioteca Indica e Caixa Viajante. Cumprida;  

- Ampliar as ações síncronas de Mediação de Leitura. Cumprida;  

- Receber e conferir os livros comprados. Cumprida; 

- Avaliar o acervo de livros doados para definir se serão incorporados ao acervo ou 

encaminhados a outras Bibliotecas. Não cumprida; 

- Receber e conferir os mobiliários e equipamentos comprados. Não cumprida 

(mobiliário foi comprado, mas ainda não foi enviado pelo fornecedor); 

- Finalizar a elaboração dos documentos normativos. Cumprida parcialmente;  

- Produzir mais documentos para registrar ações e atividades. Cumprida; 

- Participar ativamente de ações de formação e capacitação vigentes, bem como de 

novas ações com tal viés. Cumprida;  

- Dar continuidade à elaboração do Programa de Competência em Informação 

Interbiblioteca. Não cumprida; 

- Planejar mais ações de integração entre a BFL e a Biblioteca Liga da Leitura. 

Cumprida; 

- Realizar atividades remotas para integrar as crianças do GV com as Bibliotecas de 

campi I. Cumprida; 

- Mapear os interesses das crianças para subsidiar o planejamento de ações de 

mediação de leitura. Cumprida; 

- Incluir a participação dos servidores técnicos em ações da BFL. Cumprida;  

- Criar uma rede social para a BFL (facebook ou instagram). Não cumprida. 

 Analisando sob a ótica quantitativa, de 14 metas estabelecidas, 09 foram 

cumpridas e uma foi cumprida parcialmente. Esse índice é considerado bastante 

satisfatório. As metas que não foram alcançadas serão mantidas para o próximo 

período. 

 Com a retomada das atividades presenciais, outras metas terão de ser 

cumpridas, quais sejam:  
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- Formalização de planejamento de propostas de atividades de mediação para 

desenvolvimento com os Grupamentos do CREIR no decorrer do ano letivo 2022; 

- Informatização do gerenciamento do acervo através do software Koha; 

- Catalogação de acervo comprado durante a pandemia; 

- Tombamento de acervo comprado durante a pandemia;  

- Inventário do acervo corrente para identificação de extravios e perdas.  

- Avaliação do acervo corrente, item a item, com o objetivo de identificar títulos 

passíveis de desbastamento/descarte, tais como títulos dilapidados, em precárias 

condições de conservação ou que não possuem relevância e adequação à proposta 

da BFL.  

 Ainda que sob a perspectiva quantitativa a participação da comunidade escolar 

nas ações remotas propostas pela BFL não tenha sido expressiva, sob a perspectiva 

qualitativa as trocas foram ricas e intensas, principalmente com as crianças no 

momento dos encontros síncronos.  

Com exceção de todas as atividades-fim formais descritas neste documento, 

mesmo que informalmente, a equipe da BFL também disseminou informações e 

recursos disponibilizados gratuitamente na internet para os servidores do CREIR, 

como cursos e palestras, fontes de informação, documentos, ferramentas 

pedagógicas de interesse e acervos científicos e literários. 
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APÊNDICE A – CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES REMOTAS E PRESENCIAIS COM AS TURMAS DO CREIR 

 

Biblioteca Indica 
 

25/08/2021 
 

1ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 
Obra literária 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. 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 
Curta-metragem Dela: https://www.youtube.com/watch?v=jyUrNjNvOqc&t=258s.  
 
Versão com audiodescrição: https://www.youtube.com/watch?v=7kx8w2yzW6s.  
 
Versão com tradução em Libras: https://www.youtube.com/watch?v=0D6RpK4pHEM.  
 
Curiosidade:  
Explicar o que é um curta-metragem.  

Território do Brincar 
 

Livreto Cantinho divertido: atividades para soltar a imaginação!, que traz dicas de brincadeiras e atividades: 
http://www.educardpaschoal.org.br/web/files/files/cantinho%20divertido%20_%20atividades%20fundacao%20educar(1).p
df.  

(Continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jyUrNjNvOqc&t=258s
https://www.youtube.com/watch?v=7kx8w2yzW6s
https://www.youtube.com/watch?v=0D6RpK4pHEM
http://www.educardpaschoal.org.br/web/files/files/cantinho%20divertido%20_%20atividades%20fundacao%20educar(1).pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/files/files/cantinho%20divertido%20_%20atividades%20fundacao%20educar(1).pdf
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(Continuação) 

Biblioteca Indica 
 

31/08/2021 
 

2ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Para Viajar e se Encantar 
 
Passeio virtual pelo Museu Catavento: https://www.youtube.com/watch?v=t2nSCckQKaA.  

Hora do Conto 
 

Vídeo de leitura mediada da obra Dorme, menino, dorme (escrito por Laura Herrera e ilustrado por July Macuada), 
gravado pelo Felipe: https://youtu.be/kGKUVXVcftM.  

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Conto africano Ubuntu, adaptado por Sílvia Moral e ilustrado por Cecilia Moreno: 
https://www.santillana.pt/files/apps/mun3/assets/ubuntu.pdf.  

Programão! 
 

1. Espetáculo de contação de histórias Auritha conta histórias de sua avó. Espetáculo foi apresentado online e em tempo 
real no dia 29/08, às 15h, mas vai ficar disponível até 12/09 no canal do Itaú Cultural no YouTube. Versão em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=OqhFhHYXqug. Versão com audiodescrição: 
https://www.youtube.com/watch?v=IZN2SY3rb5Y.  
 
2. Peça de teatro Por todos os cantos e contos. Espetáculo disponível de 30/08 a 03/09, com sessões aos domingos, das 
15h às 21h, e de segunda à sexta, das 9h às 21h. Transmissão online e gratuita no canal da Mercúrio Cultural no 
YouTube: www.youtube.com/mercuriocultural.  

(Continua) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t2nSCckQKaA
https://youtu.be/kGKUVXVcftM
https://www.santillana.pt/files/apps/mun3/assets/ubuntu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OqhFhHYXqug
https://www.youtube.com/watch?v=IZN2SY3rb5Y
http://www.youtube.com/mercuriocultural
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(Continuação) 

Finalização da Caixa 
Viajante 

 
Turma 53 / Ano letivo 

2020 
 

Agosto/2021 
 

- Proposta assíncrona 

Sobre a ação 
 

Em circulação desde novembro/2020, a Caixa Viajante finalizou o seu percurso pela turma 53. No decorrer de seu trajeto, 
as crianças, seus familiares e servidores puderam, ainda que à distância, trocar itens, ler, brincar, ouvir músicas, assistir 
filmes, desenhar, tudo isso permeado por interações e brincadeiras. Algumas famílias nos encaminharam registros que 
retrataram momentos de interação com a Caixa e, com tais registros, confeccionaremos um vídeo. 

Cronograma 

 
- 19/11/2020 a 06/08/2021: circulação da Caixa Viajante entre as residências das crianças da turma 53, seus familiares e 
servidores. Nesse período, os registros de interação com a Caixa foram sendo arquivados pela equipe da BFL; 
 
- 06/08/2021 a 23/08/2021: recolhimento dos registros e confecção do vídeo; 
 
- 26/08/2021: publicação do vídeo no canal da Biblioteca no YouTube e divulgação para as crianças da turma 53 e seus 
familiares. A divulgação será feita via e-mail e WhatsApp.  
 
a) Vídeo da Caixa Viajante – turma 53 (ano letivo 2020): https://www.youtube.com/watch?v=-2GbOHhfgkc.  

(Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-2GbOHhfgkc
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(Continuação) 

Encontros Síncronos 
 

Setembro/2021 

Sobre a ação 
 
- Encontros virtuais em tempo real para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do CREIR. 
Os encontros acontecerão em parceria com os professores, sempre no horário de Linguagens ou do DEI; 
 
- Os links para os encontros serão disponibilizados pelos professores nas abas das turmas no moodle. 

Cronograma 
 
- 14/09 (terça-feira): turma 54 <DEI> (15h). 
 
- 15/09 (quarta-feira): turma 53 <DEI> (8:30h). 
 
- 20/09 (segunda-feira): turma 52 <DEI> (16h). 
 
- 22/09 (quarta-feira): turma 51 <DEI> (8:30h). 
 
- 27/09 (segunda-feira): turma 45 <DEI> (10:30h). 
 
- 27/09 (segunda-feira): a equipe da BFL foi convidada para participar do Clube do Livro da turma 44, sempre na última 
segunda-feira do mês, às 14h. 
 
- 28/09 (terça-feira): turma 42 <DEI> (15h). 
 

(Continua) 
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(Continuação) 

Caixa Viajante 
 

Setembro/2021 

 
Turma 51 / Ano letivo 

2021 
 

- Proposta assíncrona 

Cronograma 
 

- 16/08: solicitação do endereço das famílias à Coordenação-Geral; 
 
- 25/08: envio do arquivo do Projeto e de convite via e-mail para confirmação de participação dos servidores envolvidos com 
a turma; 
 
- 25/08 a 29/08: confirmação dos servidores participantes; 
 
- 30/08 a 03/09: envio de convite via e-mail e WhatsApp para confirmação de participação das crianças da turma e seus 
familiares;  
 
- 08/09: envio da Caixa para a primeira família. Conforme percurso estabelecido no documento que formaliza o Projeto, a 
Caixa Viajante será enviada para circulação entre as residências das crianças da Turma 51 e seus familiares, bem como 
entre as residências de alguns servidores. A previsão é que a Caixa percorra 38 residências ao todo e que fique em cada 
uma delas por um período de 7 dias. 

(Continua) 
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Interação virtual 
educativa com o Museu 

do Futebol 
 

Setembro/2021 
 

- Proposta síncrona 
 

- Divulgação no moodle 

 Sobre a ação 
 

A equipe da Biblioteca inscreveu a comunidade escolar do CREIR para participação em uma interação virtual com o Setor 
Educativo do Museu do Futebol, situado na cidade de São Paulo.  

Sobre a inscrição 
 

Preparamos um formulário para que os docentes e alunos possam se inscrever para as interações: 
https://forms.gle/1H1V3NWwXpj9mgbA8. Compreendendo que a atividade está alinhada com a área da Educação Física, 
a preferência de inscrição de docentes, em um primeiro momento, será concedida aos professores de Educação Física do 
CREIR. Caso os professores não preencham as vagas direcionadas, abriremos vagas para as professoras do DEI cujas 
turmas terão encontros síncronos na data da atividade. O formulário ficará aberto para receber as inscrições dos 
professores de Educação Física até 21/09 (terça-feira); caso não confirmem participação, receberemos a inscrição de 
outros grupos de docentes até 28/09 (terça-feira, à tarde). 

Detalhes sobre as interações 
 

- Ocorrerão em 29/09 (quarta-feira), em duas sessões: às 10:00h e às 13:30h. Apenas um horário poderá ser escolhido no 
momento da inscrição;  
 
- O Setor Educativo do Museu ofereceu um total de 50 vagas para o CREIR, distribuídas em duas sessões: 25 para o 
horário de 10:00h e 25 para as 13:30h. O total de vagas abarca toda a comunidade escolar, incluindo docentes e crianças. 
Desse modo, arranjamos a participação da comunidade escolar da seguinte forma: 46 vagas serão destinadas às crianças, 
de todos os Grupamentos (23 vagas para a sessão de 10:00h e 23 vagas para a sessão de 13:30h); 2 vagas para a equipe 
da Biblioteca (uma vaga para as 10:00h e outra para as 13:30h; eu estarei no encontro que ocorrerá pela manhã e a Natalia 
estará à tarde); e 2 vagas para docentes (uma vaga para a sessão das 10:00h e outra para as 13:30h). Em um primeiro 
momento, vamos priorizar a equipe de Educação Física do CREIR para o preenchimento das 2 vagas direcionadas aos 
docentes;  
 
- Terão duração em torno de 1h/1:30h;  

(Continua) 
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Interação virtual 
educativa com o Museu 

do Futebol 
 

Setembro/2021 
 

- Proposta síncrona 
 

- Divulgação no moodle 

- Serão realizadas por meio de plataforma de conferência online. O link será enviado aos inscritos na véspera da visita; 
 
- Disponibilizaremos em nossa aba no moodle todas as informações pertinentes. Assim que recebermos o link de acesso 
à plataforma onde serão realizadas as interações, vamos divulgar aos inscritos por e-mail, WhatsApp e também na aba da 
Biblioteca no moodle. 

Biblioteca Indica 
 

15/09/2021 
 

3ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Lista de reprodução de cantigas infantis africanas, elaborada pela Biblioteca: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwZRXKaEMzK02ATZb8PshbKKXCL3RkO18.  
 
Curiosidade:  
Sobre alguns instrumentos musicais de origem africana: https://www.youtube.com/watch?v=Rb8UQHurIZQ.  

Programão! 
 

Peça de teatro infantil Napoleão, que está em cartaz até às 15h do dia 26/09. Em formato digital e gratuito, o espetáculo 
está disponível para visualização com audiodescrição e tradução em Libras por meio do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=5pdzSBF7Mzk. Após o dia 26/09, o espetáculo sairá de cartaz. 

Hora do Conto 
 

Vídeo de leitura mediada da obra Meu amigo robô das autoras Giselda Nicolelis e Dika Araújo (ilustradora), produzido 
pela equipe da Biblioteca: https://youtu.be/KG_a8x2dmmk.  

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Obra literária Diogo e Olívia, e Patrícia Secco e Edu Engel (ilustrações): http://www.leiacomigo.org.br/books/ssow/#p=1.  
(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

29/09/2021 
 

4ª semana 
 

- Proposta 
assíncrona 

 
- Publicação no 

moodle 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 

Curtas-metragens: 
1. Pequeno raio de esperança: https://www.youtube.com/watch?v=XcAyzi1-yIE;  
2. O cachorrinho e a garça: https://www.youtube.com/watch?v=Av85KfekZt4;  
3. Câmera fotográfica: https://www.youtube.com/watch?v=bddOMWnQrLI;  
4. Querida Alice: https://www.youtube.com/watch?v=xGDN4qU1LaE.  

Território do Brincar   
 
Receita de pão de queijo: https://www.youtube.com/watch?v=POe2PG_fSck.  

Para Viajar e se Encantar 
 

Passeio virtual pelo Museu Imperial de Petrópolis: https://www.youtube.com/watch?v=BIjjh61O06E.  
 
Curiosidade:  
Além do vídeo, é possível conhecer os vários acervos disponíveis no Museu Imperial através deste link: 
https://artsandculture.google.com/partner/museu-imperial. 
 
A equipe de museólogas do Museu Imperial selecionou alguns itens curiosos que estão sob a guarda da unidade museológica, 
que permitirão ao público refletir sobre o cotidiano da época em que eles eram utilizados:  
 
1. Conheça o estereoscópio: https://museuimperial.museus.gov.br/conheca-o-estereoscopio/; 
2. Conheça a espevitadeira: https://museuimperial.museus.gov.br/conheca-a-espevitadeira/; 
3. Conheça o paliteiro: https://museuimperial.museus.gov.br/conheca-o-paliteiro/; 
4. Conheça o alargador de luvas: https://museuimperial.museus.gov.br/conheca-o-alargador-de-luvas/;   
5. Conheça o tinteiro de viagem: https://museuimperial.museus.gov.br/conheca-o-tinteiro-de-viagem/.  
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Encontros 
Síncronos 

 
Outubro/2021 

Sobre a ação 
 
- Encontros virtuais em tempo real para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do CREIR. Os 
encontros acontecerão em parceria com os professores, sempre no horário de Linguagens ou do DEI; 
 
- Os links para os encontros serão disponibilizados pelos professores nas abas das turmas no moodle. 

Cronograma 
 

- 04/10 (segunda-feira): a equipe da BFL foi convidada para participar do Clube do Livro da turma 46, sempre na primeira segunda-
feira do mês, às 16h. 
 
- 06/10 (quarta-feira): turma 41 <DEI> (9:30h).  
 
- 18/10 (segunda-feira): turma 43 <DEI> (9:30h). 
 
- 25/10 (segunda-feira): turma 31 <DEI> (10:30h).  
 
- 25/10 (segunda-feira): a equipe da BFL foi convidada para participar do Clube do Livro da turma 44, sempre na última segunda-
feira do mês, às 14h.  
 
- 26/10 (terça-feira): turma 32 <DEI> (14h). 
 

(Continua) 

 

 

 

 

 



57 

   
(Continuação) 

Caixa Viajante 
 

Outubro/2021 

 
Turma 52 / Ano letivo 

2021 
 

- Proposta assíncrona 

Cronograma 
 

- 08/10: envio do arquivo do Projeto e de convite via e-mail para confirmação de participação dos servidores envolvidos com 
a turma; 
 
- 08/10 a 13/10: confirmação dos servidores participantes; 
 
- 13/10 a 18/10: envio de convite via e-mail e WhatsApp para confirmação de participação das crianças da turma e seus 
familiares;  
 
- 19/10: envio da Caixa para a primeira família. Conforme percurso estabelecido no documento que formaliza o Projeto, a 
Caixa Viajante será enviada para circulação entre as residências das crianças da Turma 52 e seus familiares, bem como 
entre as residências de alguns servidores. A previsão é que a Caixa percorra 39 residências ao todo e que fique em cada 
uma delas por um período de 7 dias. 
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Visita virtual ao Jardim 
Botânico do RJ 

 
Outubro/2021 

 
- Proposta síncrona 

 
- Divulgação no moodle 

 Sobre a ação 
 

A equipe da Biblioteca do CREIR está organizando uma visita virtual mediada ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A 
visita será realizada apenas com as crianças do GV. Esta atividade está sendo viabilizada pelo Projeto Experimente 
Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. 

Sobre a inscrição 
 

Preparamos um formulário para que docentes e alunos possam se inscrever para a visita: 
https://forms.gle/4PCKWWt1tTesZLHQA. A participação será confirmada mediante a inscrição. As inscrições se encerrarão 
em 15/10 (sexta-feira). 

Detalhes sobre a visita 
 

- Ocorrerá em 18/10 (segunda-feira), às 13:45h;  
 
- Foram disponibilizadas um total de 45 vagas, distribuídas da seguinte forma: 40 vagas para as crianças do GV; 1 vaga 
para a equipe de Coordenação do CREIR (Coordenações Setorial, Pedagógica e Administrativa); e 4 vagas para os 
docentes do DEI do GV (de preferência, um docente de cada turma de GV). Para além do total de vagas, a vaga da equipe 
da Biblioteca já está garantida; 
 
- O encontro ocorrerá por meio da plataforma Zoom. Todos os participantes precisam tê-lo instalado no celular ou acessá-
lo no computador. O link para acesso à sala virtual será remetido à Biblioteca pela equipe do Projeto; assim que nos 
enviarem, repassaremos a todos no momento de confirmação das inscrições. Disponibilizaremos também em nossa aba 
no moodle todas as informações pertinentes; 
 
- Durante o encontro, a equipe do Projeto fará o registro em vídeo e foto da participação da comunidade escolar do CREIR. 
Desse modo, foi preenchido um termo autorizando o uso de imagem para divulgação das ações realizadas pelo Projeto, 
sem quaisquer ônus e restrições. Esta autorização se dará de forma definitiva e gratuita, de forma que os registros 
realizados serão de uso exclusivo da equipe do Projeto, para fins educacionais e de divulgação institucional, não podendo 
o material ser repassado a outrem. 

(Continua) 
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Encontro virtual com os 
Especialistas da Alegria 

 
Outubro/2021 

 
- Proposta síncrona 

 
- Divulgação no moodle 

 Sobre a ação 
 

A equipe da Biblioteca inscreveu a comunidade escolar do CREIR para participação em dois encontros virtuais com o 
grupo Especialistas da Alegria. Desde 2012, o grupo de palhaços Especialistas da Alegria, sediado em Curitiba (PR), tem 
se destacado na realização de intervenções artísticas em hospitais, levando arte para pacientes que estão se recuperando 
de enfermidades. Por conta do afastamento social imposto pela pandemia, o grupo criou o projeto Especialistas da Alegria 
Kids, sendo contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, o que amplificou a sua atuação. Agora, o grupo também se 
apresenta virtualmente e em tempo real para a rede pública de ensino do Paraná. Atentando para tal possibilidade, a 
equipe da Biblioteca Floresta de Livros do CREIR contatou o grupo a fim de agendar encontros com as turmas do CREIR; 
o grupo aceitou prontamente. 

Sobre a inscrição 
 

Preparamos um formulário para que docentes, técnicos e alunos possam se inscrever para os encontros: 
https://forms.gle/NFpXYAW1jAEmFWe38. A participação será confirmada mediante a inscrição. As inscrições se 
encerrarão em 22/10 (sexta-feira). 

Detalhes sobre os encontros 
 

- Ocorrerão em duas datas: 25/10 (segunda-feira), às 16:30h; e 27/10 (quarta-feira), também às 16:30h. As apresentações 
devem durar entre 20 min. e 30 min. Felipe acompanhará o encontro de 25/10 e Natalia acompanhará o encontro de 27/10;  
 
- Nos encontros, o grupo fará contações de histórias/narrativas orais;  
 
-  O link para acesso à sala virtual será remetido à Biblioteca pela equipe do grupo, o qual repassaremos a todos no 
momento de confirmação das inscrições. Disponibilizaremos também em nossa aba no moodle todas as informações 
pertinentes;  
 
- Os docentes e crianças do GV não foram convidados para esta atividade, pois a Biblioteca está encaminhando outra 
atividade direcionada exclusivamente para este segmento (visita virtual ao Jardim Botânico do RJ). Desse modo, este 
convite focaliza os docentes de GIII e GIV, bem como as crianças de GIII e GIV e demais servidores do CREIR. 
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Divulgação da série de 
informativos 

“Caminhando entre 
páginas” 

 
Outubro/2021 

 
- Proposta assíncrona 

 
- Divulgação no moodle 

 Sobre a ação 
 

Ao longo do afastamento social imposto pela pandemia, as equipes da Biblioteca Floresta de Livros do CREIR e da 
Biblioteca Liga da Leitura do campus Realengo I têm se reunido periodicamente a fim de desenvolver projetos de forma 
integrada. Como um dos resultados dessa integração, as equipes estão atuando na produção da série de informativos 
Caminhando entre páginas. Compreendendo que os familiares são parceiros essenciais da escola no trabalho de incentivo 
à leitura e formação de leitores, esses informativos visam oferecer às famílias com crianças pequenas algumas dicas 
práticas acerca da mediação e promoção da leitura literária, além de ser um canal para abordar temáticas relacionadas à 
Literatura Infantil por meio de uma linguagem acessível a todos os públicos. No primeiro fascículo, as equipes debruçaram-
se sobre a elaboração de um guia de mediação de leitura literária com a finalidade de instrumentalizar as famílias que 
desejam estimular a leitura desde cedo. O primeiro fascículo foi publicado em 14/10 nas redes sociais e site oficial do CP2; 
em 15/10, foi divulgado no blog do CREIR e encaminhado por e-mail aos responsáveis: 
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2021/10/15/equipes-de-bibliotecas-criam-projeto-para-incentivar-a-leitura-com-as-
criancas/.  
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Atividade de Integração nº. 1 
 

Outubro/2021 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Sobre a ação 
 

- Atividade direcionada ao grupo de crianças do GV que continuará sua trajetória escolar no Colégio Pedro II; 
 
- No período letivo passado, as equipes das Bibliotecas que atuam nos campi do Fundamental I foram convidadas a 
produzirem um vídeo apresentando as Bibliotecas, seus espaços e serviços prestados. Cumpre salientar que a 
participação das equipes não foi compulsória; apenas as equipes das Bibliotecas de Realengo I e Engenho Novo I 
aceitaram o convite para esta atividade. Neste período letivo, a equipe da BFL optou por não renovar o convite às 
equipes dos campi que não acenaram positivamente para a atividade; 
 
- Também no período letivo passado, a equipe da Biblioteca Galáxia Literária (Humaitá I) participou de uma atividade 
síncrona de integração com uma criança atendida pelo NAPNE/CREIR que seguiria para o Humaitá I, mostrando-se 
bastante disponível para realizar trabalhos integrados. Desse modo, a equipe da BFL vai aguardar o levantamento do 
destino das crianças de GV para que se possa convidar esta equipe para desenvolver as atividades assíncronas de 
integração; 
 
- O objetivo da ação é cativar as crianças e propiciar uma familiarização com as Bibliotecas do Ensino Fundamental I. 
Os vídeos produzidos no período letivo passado serão reaproveitados para o envio ao grupo de crianças em transição. 

Cronograma 
 

- 25/10 a 29/10: encaminhamento dos vídeos via moodle, e-mail e WhatsApp para o grupo de crianças que fará a 
transição para Realengo I e Humaitá I. Os vídeos produzidos no período letivo anterior serão reutilizados, a saber:  
 
a) Vídeo da Biblioteca de Realengo I: https://youtu.be/MVjj2ON49yw; 
 
b) Vídeo da Biblioteca do Engenho Novo I: https://youtu.be/YB17Y_ZyAsg. Neste caso, será necessário apurar se 
alguma criança seguirá para o campus Engenho Novo I antes de divulgar o vídeo. 
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Projeto 
Compartilhando 

Leituras 
 

Outubro/2021 
 

- Proposta 
assíncrona 

 
- Publicação no 

moodle 

Sobre a ação 
 

- Atividade direcionada aos responsáveis pelas crianças do CREIR;  
 
- Em outubro, comemora-se o Mês Internacional da Biblioteca Escolar e 29/10 é o Dia Nacional do Livro. Portanto, este mês é 
bastante importante para nós, equipe da Biblioteca Floresta de Livros/CREIR, pois demarca a relevância do trabalho da Biblioteca 
Escolar no que diz respeito ao fomento à leitura. Para celebrar essa efeméride, os responsáveis das crianças serão convidados a 
partilharem conosco as suas memórias sobre a prática da leitura literária. Desse modo, serão feitas as seguintes perguntas:   
 
a) Para os responsáveis do GIII: Qual o primeiro livro que vocês lembram de ter lido na vida?   
 
b) Para os responsáveis do GIV: Se você tivesse que dar um livro de presente a alguém que está iniciando a sua jornada de leitor, 
que livro seria esse?  
 
c) Para os responsáveis do GV: Qual o livro que você gosta de ler junto com a(s) sua(s) criança(s)?   

Instruções 
 
- As perguntas devem ser respondidas de acordo com o Grupamento do qual a criança faz parte. Os responsáveis que devem 
respondê-las;  
 
- As respostas e relatos sobre as perguntas podem ser enviados na forma de vídeo ou texto, se possível, até o próximo dia 28/10 
(quinta-feira);  
 
- As respostas/relatos podem ser encaminhados para o e-mail felipeledo@cp2.g12.br ou para o WhatsApp da Natalia (+5521 
98662-7128); 
 
- Tendo em mãos todas as respostas/relatos encaminhados pelos responsáveis, a equipe da BFL produzirá a exposição virtual 
Compartilhando Leituras para que toda a comunidade escolar possa apreciar. A exposição será inaugurada em 29/10 (sexta-feira) 
– Dia Nacional do Livro. 

(Continua) 
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Projeto 
Compartilhando 

Leituras 
 

Outubro/2021 
 

- Proposta 
assíncrona 

 
- Publicação no 

moodle 

Cronograma 
 

- 22/10: envio de e-mail convidando os responsáveis;  
 
- 22/10 a 28/10: envio das devolutivas; 
 
- 25/10: início da confecção da exposição virtual; 
 
- 29/10: inauguração e divulgação da exposição virtual. Divulgar via e-mail, moodle e WhatsApp. 
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Biblioteca Indica 
 

13/10/2021 
 

5ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Programão! 
 

1. O Teatro Vila Velha, de Salvador (BA), traz a Mostra Teatro de Cabo a Rabo, que apresenta dois espetáculos infantis 
em seu canal no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCeNPAXWP92IoC3gXan6CEwQ): teatro de bonecos 
Zaizá e a História do Tear, do Grupo Vira Toco, da cidade de Rio de Contas (já em cartaz); e Toada Crianceira: 
Cancioneiro Brincante da Infância, do grupo Canastra Real: Contos em Cantos, de Salvador (estreia 16/10 - sábado, às 
17h, link para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=b-oZstODQqI).  
 
2. Plataforma Itaú Cultural Play (www.itauculturalplay.com.br), que está disponibilizando em seu catálogo 36 filmes 
nacionais dedicados aos pequenos. Outra novidade na programação é a exibição de 10 filmes inéditos da Mostra de 
Cinema Infantil de Florianópolis, que podem ser vistos na plataforma entre os dias 16 e 31 de outubro, simultaneamente 
com o festival. 

Para Viajar e se Encantar 
 

Exposição de fotografias Floresta de Livros em Foco: Fotogaleria Colaborativa: 
https://padlet.com/BibliotecaFlorestadeLivrosCREIR/nv1kmqznhdt2ahr7.  
 
Convite para colaborar com a exposição:  
Como trata-se de uma ação colaborativa, a comunidade escolar do CREIR está convidada a contribuir da seguinte forma: 
quem tiver fotografias da Biblioteca, pode compartilhá-las conosco no fórum que criamos no moodle: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=614027.  

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Obra literária Um amor de confusão, de Dulce Rangel e Andréia Vieira (ilustradora): 
https://www.ouro.sc.gov.br/uploads/705/arquivos/1878486_UM_AMOR_DE_CONFUSAO_1.pdf.  

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

13/10/2021 
 

5ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Histórias/contos/podcasts para ouvir:  
 
1. Uma nova aventura: https://eraumavezumpodcast.com.br/uma-nova-aventura/.  
 
2. A receita de um dia feliz: https://eraumavezumpodcast.com.br/a-receita-de-um-dia-feliz/. 
 
3. Beleza negra: https://eraumavezumpodcast.com.br/beleza-negra/. 
 
4. A árvore generosa: https://eraumavezumpodcast.com.br/a-arvore-generosa/.  
 
5. Amizade em forma de coração: https://eraumavezumpodcast.com.br/amizade-em-forma-de-coracao-historia-
infantil-sobre-sindrome-de-down/.  

 
(Continua) 
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(Continuação) 

Biblioteca Indica 
 

27/10/2021 
 

6ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet  
 
Obras literárias do Projeto Literatura Acessível:  
 
1. 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.    

 
2. 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.    
 
3. 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.   

 
4. 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.    

 
5. 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. As 
versões acessíveis deste livro ainda não foram disponibilizadas pelo Projeto. 
 
 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

27/10/2021 
 

6ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Curiosidade:  
Aplicativo Literatura Acessível, que traz 4 livros animados inéditos e 3 videoclipes da obra “O menino que escrevia com 
os pés” – todos os conteúdos com Libras e/ou audiodescrição. Para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.interati.literaturaacessivel. Para Iphone: 
https://apps.apple.com/us/app/literatura-acessível/id1575263136. 

Programão! 
 

20ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, em cartaz até 31/10. Link para assistir aos filmes: 
https://play.innsaei.tv/conteudo/channel/661eb7ca-e13c-4b22-ac88-04453a4d9641. É necessário fazer um cadastro para 
assistir os filmes. Programação completa da mostra: https://www.mostradecinemainfantil.com.br/programacao/. 

 Hora do Conto 
 

Vídeo de leitura mediada da obra A Cinderela das bonecas (escrito por Ruth Rocha e ilustrado por Mariana Massarani), 
gravado pela Natalia: https://youtu.be/btpzmc9_j_o.  
 

(Continua) 
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Encontros Síncronos 
com a Educação 

Musical 
 

Novembro/2021 

Sobre a ação 
 

- Encontros virtuais em tempo real para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do 
CREIR. Os encontros acontecerão em parceria com os professores de Educação Musical.  
 
- O intuito desta atividade é conjugar a Mediação de Leitura Literária com o universo musical das cantigas infantis. Desse 
modo, a obra literária selecionada para esta atividade é Olelê: uma antiga cantiga da África (de Fábio Simões, Heloisa 
Lima e Marilia Pirillo). A narrativa aborda a história de uma tradicional cantiga infantil do povo que vive às margens do Rio 
Cassai, na República Democrática do Congo. A canção cita palavras de origem bantu introduzidas no Brasil na época da 
escravidão. A obra está disponível nesta plataforma: https://issuu.com/editora_melhoramentos/docs/olele_-_obra. A 
cantiga, cantada e musicada, está disponível neste endereço: https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw.  
 
- Método: primeiro, será feita a leitura da obra, apresentando-a na íntegra para as crianças. Depois, será exibido o vídeo 
da canção para que as crianças se familiarizem com o ritmo sonoro. Por fim, a cantiga será cantada em coro pelas crianças 
e adultos presentes, acompanhados de instrumentos musicais tocados pelos professores.  

Cronograma 
 

- 11/11 (quinta-feira): turma 51 (8:30h); turma 41 (9:30h); turma 31 (10:30h); turma 32 (14h); turma 42 (15h); turma 52 
(16h). 
 
- 25/11 (quinta-feira): turma 53 (8:30h); turma 43 (9:30h); turma 45 (10:30h); turma 44 (14h); turma 54 (15h); turma 46 
(16h). 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

10/11/2021 
 

7ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Território do Brincar 
 
Brincadeiras: caça ao tesouro sensorial; strike!; cabo de guerra em almofadas; cabana; cantinho da leitura; pintura 
com água. Fonte: https://leiturinha.com.br/blog/14-brincadeiras-para-fazer-dentro-de-casa/.  

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Álbum Água pras crianças, idealizado pelo cantor e compositor capixaba Zé Renato: 
https://sesc.digital/conteudo/educacao/aguaprascriancas.  
 
Curiosidade:  
- O álbum contou com a participação do coro do Instituto Sabendo Mais, formado pelos alunos da Escola Nova Holanda, 
localizada na Comunidade da Maré, aqui do Rio de Janeiro. 
 
- O videoclipe da primeira faixa do álbum, Pra chover mais peixe, está disponível neste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=tv_-awuyoAI.  

Programão! 
 
1. Espetáculo teatral Histórias para combater o mau humor. Quando? 17/11 (quarta-feira), às 14h; 19/11 (sexta-feira), 
às 14h. Onde? Página do facebook da Fábrica de Cultura: https://www.facebook.com/fabricasdeculturaA.  
 
2. Espetáculo teatral Histórias pretas. Quando? 19/11 (sexta-feira), às 14h; 25/11 (quinta-feira), às 14h. Onde? Página do 
facebook da Fábrica de Cultura: https://www.facebook.com/fabricasdeculturaA.  
 
3. Espetáculo teatral Casos cascudos. Quando? 25/11 (quinta-feira), às 14h; 26/11 (sexta-feira), às 14h. Onde? Na 
página do facebook da Fábrica de Cultura: https://www.facebook.com/fabricasdeculturaA.  
 
4. Festival infantil Brincando na praça. Quando? O evento acontece de 19 a 29 de novembro com transmissão online e 
gratuita. Onde? Transmissão gratuita nas páginas: Facebook Muda Cultural: https://www.facebook.com/mudacultural. 
YouTube Muda Cultural: https://www.youtube.com/user/mudacultural.  

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

10/11/2021 
 

7ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 
Filme 101 dálmatas: https://www.youtube.com/watch?v=nvZ1VBLJ700.  
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Biblioteca Indica 
 

24/11/2021 
 

8ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 
 

Hora do Conto 
 

Vídeo de leitura mediada da obra Leo e Albertina (escrito e ilustrado por Christine Davenier), gravado pelo Felipe: 
https://youtu.be/E4gdAkKeZTM.   

Programão! 
 

Peça de teatro infantil A madrinha, online, gratuita e ao vivo. Estreia 26/11 (sexta-feira) no canal da Palipalan Arte e 
Cultura no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9JJ_840R1m1TJpxn0THTMQ. Temporada online: 27/11 
(sábado), 28/11 (domingo), 03/12 (sexta-feira), 04/12 (sábado), 05/12 (domingo), 10/12 (sexta-feira), 11/12 (sábado) e 
12/12 (domingo). Horário: sempre às 11 horas. Apresentação com tradução em Libras no dia 05/12 (domingo). 
 
Curiosidade:  
Um pouco mais sobre os Irmãos Grimm neste vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=y17Rd7IuRCw.  

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Obras que trabalham rimas:  
 
1. Cuidado com o lobo, de Socorro Ventura e Felipe Dias (ilustrador): https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77- 
7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_05a7f58ad98241c4be4204e68fc2ec7b.pdf.    
 
2. A flor do mandacaru, de Elaine Custódio e Leimisson Casimiro (ilustrador): https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77- 
7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_ad507edf239e4efca9100c8fe11fcd46.pdf.  

Para Viajar e se Encantar 
 

Passeio virtual pelo Museu Oceanográfico Univali: https://www.youtube.com/watch?v=PHsCJikIEi4.  
(Continua) 
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Encontros Síncronos 
 

Dezembro/2021 

Sobre a ação 
 
- Encontros virtuais em tempo real para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do CREIR. 
Os encontros acontecerão em parceria com os professores, sempre no horário de Linguagens ou do DEI; 
 
- Os links para os encontros serão disponibilizados pelos professores nas abas das turmas no moodle. 

Cronograma 
 

- 01/12 (quarta-feira): turma 46 <DEI> (16h).  
 
- 20/12 (segunda-feira): turma 44 <DEI> (14h). 
 

Caixa Viajante 
 

Dezembro/2021 

 
Turma 53 / Ano letivo 

2021 
 

- Proposta 
assíncrona 

Cronograma 
 

- 02/12: envio do arquivo do Projeto e de convite via e-mail para confirmação de participação dos servidores envolvidos com 
a turma; 
 
- 02/12 a 06/12: confirmação dos servidores participantes; 
 
- 06/12 a 09/12: envio de convite via e-mail e WhatsApp para confirmação de participação das crianças da turma e seus 
familiares;  
 
- 12/12: envio da Caixa para a primeira família. Conforme percurso estabelecido no documento que formaliza o Projeto, a 
Caixa Viajante será enviada para circulação entre as residências das crianças da Turma 53 e seus familiares, bem como 
entre as residências de alguns servidores. A previsão é que a Caixa percorra 38 residências ao todo e que fique em cada 
uma delas por um período de 7 dias. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Visita virtual educativa 
à exposição sobre Nise 

da Silveira 
 

Dezembro/2021 
 

- Proposta síncrona 
 

- Divulgação no moodle 

 Sobre a ação 
 

A equipe da Biblioteca do CREIR está organizando uma visita virtual educativa à exposição Nise da Silveira: a revolução 
pelo afeto. A visita será realizada apenas com as crianças dos Grupamentos V. Esta atividade está sendo viabilizada pelo 
Projeto Experimente Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. 

Sobre a inscrição 
 

Preparamos um formulário para que alunos, técnicos e docentes dos Departamentos de Linguagens que lidam diretamente 
com o GV possam se inscrever: https://forms.gle/gQehK6BJ7uHqzMhu5. A participação será confirmada mediante a 
inscrição. As inscrições se encerrarão em 10/12 (sexta-feira). 

Detalhes sobre a interação 
 

- Ocorrerá em 16/12 (quinta-feira), às 9:45h;  
 
- Foram disponibilizadas um total de 45 vagas; destas, 03 vagas foram reservadas para os técnicos-administrativos do 
CREIR; 
 
- O encontro será realizado por meio da plataforma Zoom. Todos os participantes precisam tê-lo instalado no celular ou 
acessá-lo no computador. O link para acesso à sala virtual será remetido à Biblioteca pela equipe do Projeto; assim que 
nos enviarem, repassaremos a todos no momento de confirmação das inscrições. Disponibilizaremos também em nossa 
aba no moodle todas as informações pertinentes; 
 
- Durante o encontro, a equipe do Projeto fará o registro em vídeo e foto da participação da comunidade escolar do CREIR. 
Desse modo, foi preenchido um termo autorizando o uso de imagem para divulgação das ações realizadas pelo Projeto, 
sem quaisquer ônus e restrições. Esta autorização se dará de forma definitiva e gratuita, de forma que os registros 
realizados serão de uso exclusivo da equipe do Projeto, para fins educacionais e de divulgação institucional, não podendo 
o material ser repassado a outrem;  

(Continua) 
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Visita virtual educativa 
à exposição sobre Nise 

da Silveira 
 

Dezembro/2021 
 

- Proposta síncrona 
 

- Divulgação no moodle 

- A atividade é absolutamente opcional e fica a critério do responsável inscrever a sua criança para participação. Entretanto, 
no caso de a interação coincidir com o horário de atividades pedagógicas remotas síncronas ou presenciais, 
recomendamos às famílias que dessem preferência às últimas em detrimento da primeira. 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

08/12/2021 
 

9ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Histórias/contos/podcasts para ouvir:  
 
1. A bola mágica da bruxa: https://eraumavezumpodcast.com.br/a-bola-magica-da-bruxa-historia-de-terror-para-
criancas-dia-das-bruxas-halloween/. 
 
2. O pequeno príncipe: https://eraumavezumpodcast.com.br/o-pequeno-principe/.  
 
3. Vicente, o dinossauro de um só dente: https://eraumavezumpodcast.com.br/vicente-o-dinossauro-de-um-so-dente/. 
 
4. A escova de dentes azul: https://eraumavezumpodcast.com.br/a-escova-de-dentes-azul-historia-de-natal/. 
 
5. Lana Capulana: https://eraumavezumpodcast.com.br/lanacapulana/.  

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 

Curtas-metragens: 
 
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. 
 
2. Mitos indígenas em travessia: https://www.youtube.com/watch?v=X171aoDJLdI. Versão com audiodesrição: 
https://www.youtube.com/watch?v=KSm_TegoFeY.  
 
3. Vento viajante: https://www.youtube.com/watch?v=ruyjowyvNcA.  
 
4. Napo: https://www.youtube.com/watch?v=sdHnyFBLFME.  

(Continua) 

 

 

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/
https://eraumavezumpodcast.com.br/vicente-o-dinossauro-de-um-so-dente/
https://eraumavezumpodcast.com.br/a-escova-de-dentes-azul-historia-de-natal/
https://eraumavezumpodcast.com.br/lanacapulana/
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
https://www.youtube.com/watch?v=sdHnyFBLFME


76 

   
(Continuação) 

Biblioteca Indica 
 

08/12/2021 
 

9ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Hora do Conto 
 

Vídeo de leitura mediada da obra O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado (escrito e 
ilustrado por Don e Audrey Wood), gravado pelo Felipe: https://youtu.be/vIn03iWykZ8. 

(Continua) 
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Atividade de Integração nº. 2 
 

Fevereiro/2022 

 
- Proposta assíncrona 

 
- Publicação no moodle 

Sobre a ação 
 

- Atividade direcionada ao grupo de crianças do GV que continuará sua trajetória escolar no Colégio Pedro II; 
 
- Convidar os Bibliotecários que participaram da atividade de integração nº. 1 para produzirem um vídeo respondendo 
perguntas enviadas pelo grupo de crianças em transição para o Ensino Fundamental I. Cumpre salientar que a 
participação das equipes não é compulsória: no período letivo anterior, apenas a equipe da Biblioteca Liga da Leitura 
(Realengo I) aceitou o convite para desenvolver esta atividade; as demais Bibliotecas não se manifestaram quanto ao 
convite. Neste período letivo, a equipe da BFL optou por não renovar o convite às equipes dos campi que não acenaram 
positivamente para a atividade, focalizando desenvolvê-la apenas com a equipe da Biblioteca Liga da Leitura (Realengo 
I); 
 
- A finalidade dessa atividade é criar um canal para dirimir dúvidas e curiosidades sobre as Bibliotecas do Ensino 
Fundamental I. As perguntas das crianças devem girar em torno das atividades de circulação de acervo (empréstimo, 
devolução, etc.), bem como sobre os aspectos físicos, as atividades gerais que são desenvolvidas, a equipe e até sobre 
o próprio campus de destino. Os vídeos produzidos serão enviados para a equipe da Biblioteca/CREIR que fará a 
posterior edição e divulgação para o grupo de crianças em transição. 

Parâmetros para a produção dos vídeos 
 

- Duração recomendada:  
 
a) o vídeo deve durar entre 2 min. e 5 min., a depender da quantidade de perguntas enviadas pelas crianças; 
 
b) o material enviado não pode ser muito extenso para que as crianças não dispersem ao assisti-lo. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Atividade de Integração nº. 2 
 

Fevereiro/2022 

 
- Proposta assíncrona 

 
- Publicação no moodle 

Cronograma 
 

- 01/11/2021 a 30/11/2021: período para que as crianças possam encaminhar as suas perguntas/curiosidades no 
fórum que será criado na aba da BFL no moodle;  
 
- 01/12/2021: envio das perguntas das crianças para a equipe da Biblioteca Liga da Leitura;  
 
- 02/12/2021 a 07/12/2021: produção dos vídeos respondendo às perguntas/curiosidades; 
 
- 08/12/2021: envio dos vídeos para a equipe da Biblioteca/CREIR; 
 
- 01/02/2022 a 11/02/2022: edição dos vídeos;  
 
- 14/02/2022 a 18/02/2022: envio da versão final dos vídeos via moodle, e-mail e WhatsApp para o grupo de crianças 
em transição. Após o envio, os vídeos serão depositados no canal da Biblioteca/CREIR no YouTube e, em 
oportunidade futura, serão divulgados no blog do CREIR. O vídeo produzido no período letivo anterior será reutilizado: 
https://youtu.be/ghK10c1GTzU.  

(Continua) 
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Atividade de Integração nº. 3 
 

Fevereiro/2022 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Sobre a ação 
 

- Atividade direcionada ao grupo de crianças do GV que continuará sua trajetória escolar no Colégio Pedro II; 
 
- No período letivo passado, as equipes das Bibliotecas que atuam nos campi de destino das crianças foram convidadas 
a produzirem um vídeo de Mediação de Leitura Literária (leitura mediada ou contação de história). Os vídeos foram 
enviados para a equipe da Biblioteca/CREIR que fez a posterior edição e divulgação para o grupo de crianças em 
transição. Cumpre salientar que a participação das equipes não foi compulsória: apenas a equipe da Biblioteca Liga da 
Leitura (Realengo I) aceitou o convite. Para este período letivo, a equipe da BFL optou por não renovar o convite às 
equipes dos campi que não acenaram positivamente para a atividade, focalizando desenvolvê-la apenas com a equipe 
da Biblioteca Liga da Leitura; 
 
- O vídeo produzido no período letivo passado pela equipe da Biblioteca Liga da Leitura será reaproveitado para envio 
às crianças;  
 
- Obs.: Caso a retomada presencial das atividades pedagógicas seja instituída a partir de fevereiro/2022, esta atividade 
deve ser revista e adaptada para o contexto presencial. 

 Cronograma 
 

- 21/02 a 25/02: encaminhamento do vídeo via moodle, e-mail e WhatsApp para o grupo de crianças que fará a transição 
para Realengo I.  
 

a) Vídeo da atividade de integração nº. 3: https://youtu.be/v4ZJfQP-WFc.  
(Continua) 
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(Continuação) 

Atividade de Integração 
 

Fevereiro/2022 
 

- Encontros síncronos 
com as turmas de GV 

Sobre a ação 
 
- Atividade direcionada ao grupo de crianças do GV que continuará sua trajetória escolar no Colégio Pedro II;  
 
- A equipe da Biblioteca Liga da Leitura, de Realengo I, participará desses encontros. A finalidade é que as crianças possam 
conhecer, em tempo real, a equipe da Biblioteca, o que se configura como uma ação de integração para aquelas que seguirão 
seu percurso escolar em Realengo I. As equipes das Bibliotecas dos demais campi I também foram convidadas para 
participação, no entanto, as mesmas não acenaram positivamente à proposta;  
 
- Os encontros acontecerão em parceria com os professores do Departamento de Educação Infantil, no momento dos 
encontros síncronos; 
 
- Os links para os encontros serão disponibilizados pelos professores nas abas das turmas no moodle; 
 
- Obs.: Caso a retomada presencial das atividades pedagógicas seja instituída a partir de fevereiro/2022, esta atividade será 
revista e adaptada para o contexto presencial. 

Cronograma 
 
- 16/02 (quarta-feira): turma 53, às 8:30h. 
 
- 16/02 (quarta-feira): turma 52, às 16h. 
 
- 23/02 (quarta-feira): turma 51, às 8h.  
 
- 23/02 (quarta-feira): turma 54, às 8h.  
 

(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

Fevereiro/2022 
 

- Encontros síncronos 
com as turmas de GV 

Roteiro 
 

1) Exibição do vídeo de apresentação da Biblioteca Liga da Leitura, disponível em: https://youtu.be/MVjj2ON49yw;  
 
2) Após a exibição do vídeo, as crianças poderão conversar livremente com a equipe da Biblioteca para apresentarem 
perguntas/dúvidas/curiosidades e o que mais quiserem; 
 
3) A equipe da Biblioteca fará a leitura mediada de um título de Literatura Infantil. 

Levantamento bibliográfico 
 

Adiante, estão arroladas algumas sugestões de obras literárias para serem selecionadas e trabalhadas nos encontros. A 
equipe da BFL tem acesso a todas elas. Se possível, pedimos que os professores sugiram um título desta listagem ou que 
compartilhem conosco as necessidades, temáticas ou interesses específicos da turma para que selecionemos um título 
adequado; é possível também sugerir algum título que não conste na listagem para que verifiquemos se temos em mãos 
(considerando, é claro, as nossas possibilidades, pois estamos sem acesso ao nosso acervo físico). 
 
- A. C. Será que é mesmo estranho... um porquinho gostar de banho?!. Ilustrações de Jordana Germano. Belo Horizonte: 
Instituto Elo, 2012. Disponível em: https://issuu.com/ielo/docs/livro_porquinho. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- BELINKY, Tatiana. O caso do bolinho. Ilustrações de Bruna Brasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2017. Disponível em: 
https://pt.calameo.com/read/002899327099c81af5b94?authid=mVLYJGnsEEiS. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- BRENMAN, Ilan. A cicatriz. Ilustrações de Ionit Zilberman. São Paulo: editora Bonifácio, 2018. Disponível em: 
https://pt.calameo.com/read/005653240c2a3d04a383d. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- BUITRAGO, Jairo. Eloísa e os bichos. Ilustrações de Rafael Yockteng. São Paulo: Pulo do Gato, 2013. Disponível em: 
https://issuu.com/pulodogato/docs/eloisa_e_os_bichos___marcadagua. Acesso em: 19 out. 2021. 

(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

Fevereiro/2022 
 

- Encontros síncronos 
com as turmas de GV 

- HERGUETA, María. Quando você não está aqui. São Paulo: Pulo do Gato, 2017. Disponível em:  
https://issuu.com/pulodogato/docs/quando_voce_nao_esta_aqui_marcadagua?fbclid=IwAR1omOwNyXSJwWqqfHIt2PsT8i1
qzpFl5OS-u7w9ZrjdJ_BUr_TSeDgF25E. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- LOBATO, Monteiro. O pintinho Sura. Ilustrações de Marilda Castanha. São Paulo: FTD, 2019. Disponível em: 
https://issuu.com/editoraftd/docs/o_pintinho_sura__monteiro_lobato. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- MANTCHEV, Lisa. Proibido aos elefantes. Ilustrações de Taeeun Yoo. São Paulo: Tricoleca, 2019. Disponível em: 
http://trioleca.com.br/Elefante.php?fbclid=IwAR1YBg6-T5T7ousLF1U2dkcQnNj44SmT5kLOunL0OLVBJsU87FFVPoyK6LU. 
Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- MOREIRA, Efigênia. Estrelas cirandeiras. Ilustrações de Mariza Brito. Fortaleza: SEDUC, 2009. Disponível em: 
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_afa95cf4cf0d443f91725fff5c62d1e3.pdf. Acesso 
em: 19 out. 2021. 
 
- NUNES, Ana Rapha. À espera do sol. Ilustrado por Paula Kranz. [São Paulo?]: Conto com você, 2020. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1UgDBY6U7VTSQjc10XrVqBAQs05rlnLh-/view. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- OLIVEIRA, Miriam. Lembranças de lua. Ilustrado por Paula Kranz. Curitiba: Inverso, 2020. Disponível em: https://c8789a63-
933a-4fd5-a281-12b9a604cd5f.filesusr.com/ugd/831b77_d7022f6cd2a24f2cac02c0d7f4347e2c.pdf. Acesso em: 19 out. 
2021. 
 
- PAPP, Lisa. Madeline Finn e Bonnie. Guarulhos: Salamandra, 2018. Disponível em: 
https://pt.calameo.com/read/00289932709a378fb1d05?authid=2CDmjP9xDcpN. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- POZZANI, Angélica. Os sapatos de Lila. Ilustrações de Ionit Zilberman. São Paulo: Tricoleca, 2019. Disponível em: 
http://www.trioleca.com.br/lila.php. Acesso em: 19 out. 2021. 
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(Continuação) 

Atividade de Integração 
 

Fevereiro/2022 
 

- Encontros síncronos 
com as turmas de GV 

- SANTOS, Aurilêda. O que me disse o Saci. Ilustrações de Daniel Diaz. Fortaleza: SEDUC, 2013. Disponível em: 
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_e8f1c4bf304a4ccd8b87a196793cd356.pdf. 
Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- STRABER, Susane. Bem lá no alto. São Paulo: Reviravolta, 2018. Disponível em: 
https://pt.calameo.com/read/0056532405407603216f3. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- VASCO, Irene. Letras de carvão. Ilustrações de Juan Palomino. São Paulo: Pulo do Gato, 2016. Disponível em: 
https://issuu.com/pulodogato/docs/letras_de_carvao___marcadagua. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- VERNETTE, Véronique. Esperando a chuva. São Paulo: Pulo do Gato, 2014. Disponível em: 
https://issuu.com/pulodogato/docs/esperando_a_chuva___marcadagua. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- VILLELA, Bia. O que é que tem no seu caminho?. São Paulo: Pitanguá, 2018. Disponível em:  
https://pt.calameo.com/read/002899327220110cb93eb?authid=VXZ5mwndh1VT. Acesso em: 19 out. 2021. 
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Finalização da Caixa 
Viajante 

 
Turma 51 / Ano letivo 

2020 
 

Fevereiro/2022 
 

- Proposta assíncrona 

Sobre a ação 
 

Em circulação desde março/2021, a Caixa Viajante finalizou o seu percurso pela turma 51. No decorrer de seu trajeto, as 
crianças, seus familiares e servidores puderam, ainda que à distância, trocar itens, ler, brincar, ouvir músicas, assistir filmes, 
desenhar, tudo isso permeado por interações e brincadeiras. Algumas famílias nos encaminharam registros que retrataram 
momentos de interação com a Caixa e, com tais registros, confeccionaremos um vídeo. 

Cronograma 

 
- 11/03/2021 a 12/11/2021: circulação da Caixa Viajante entre as residências das crianças da turma 51, seus familiares e 
servidores. Nesse período, os registros de interação com a Caixa foram sendo arquivados pela equipe da BFL; 
 
- 15/11/2021 a 22/12/2021: recolhimento dos registros e confecção do vídeo; 
 
- 15/02/2022: publicação do vídeo no canal da Biblioteca no YouTube e divulgação para as crianças da turma 51 e seus 
familiares. A divulgação será feita via e-mail e WhatsApp.  
 
a) Vídeo da Caixa Viajante – turma 51 (ano letivo 2020): https://youtu.be/NVY9-OjbG9s.  

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

16/02/2022 
 

10ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Obra literária A mercearia da Dona Maria, de Polyanne Jomasi e Adams Pinto (ilustrador): https://5ca0e999-de9a-47e0-
9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_3ff72f5aa0ce47deb2c13e2bd2a16d96.pdf.  

Para Viajar e se Encantar 
 

Passeio virtual pelo Museu do Pão: https://www.youtube.com/watch?v=XZd-181jeOA&t=320s.  

Território do Brincar 
 
Brincadeiras: arte com elementos da natureza; massinha de modelar caseira; pé de lata; teatro de mamulengo; 
pincéis de papel crepom. Fonte: http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/15419-dez-
brincadeiras-e-atividades-para-fazer-com-as-crian%C3%A7as-em-casa. 
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Biblioteca Indica 
 

23/02/2022 
 

11ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Hora do Conto 
 

Vídeo de leitura mediada da obra A pior princesa do mundo (escrito por Anna Kemp e ilustrado por Sara Ogilvie), 
gravado pelo Felipe: https://youtu.be/oV7W_GhW2jk.  

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Obra literária 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.  
 
Curiosidade: 
Animação sobre cuidados necessários contra a Covid-19 na retomada plena das atividades presenciais: 
https://www.youtube.com/watch?v=9bB6N-GfJoI&t=3s.  

Território do Brincar 
 

Receita de pastelinho: https://www.youtube.com/watch?v=ioGQzsJyMco.  

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 

Filme Cinderela: https://www.youtube.com/watch?v=TEOIgBQYx4I.  
(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

Março/2022 
 

- Proposta presencial 

Sobre a ação 
 

- Atividade direcionada ao grupo de crianças do GV que continuará sua trajetória escolar no Colégio Pedro II; 
 
- A equipe da Biblioteca Liga da Leitura, de Realengo I, participará desses encontros. A finalidade é que as crianças possam 
conhecer, em uma visitação in loco, a equipe, o espaço e as atividades desenvolvidas pela Biblioteca Liga da Leitura, o que 
se configura como uma ação de integração para aquelas que seguirão seu percurso escolar em Realengo I. As equipes das 
Bibliotecas dos demais campi de Fundamental I não foram convidadas para participação dessa atividade, por conta da 
distância que impossibilita a visitação presencial;  
 
- A equipe da Biblioteca Liga da Leitura se encarregará de planejar e conduzir as atividades que serão propostas às crianças 
durante o encontro. O encontro não deve ultrapassar 1 hora de duração;  
 
- As equipes do DEI, NAPNE e Biblioteca Floresta de Livros devem apoiar a condução das visitas. Em atenção aos cuidados 
relativos à pandemia e à melhor organização das visitas, as turmas serão divididas em grupos menores: 51 e 53 serão 
divididas em dois grupos de 9 crianças, 52 e 54 serão divididas em três grupos de 6 crianças. 

Cronograma 
 

- 14/03/2022 (segunda-feira), 13:40h: encontro de integração individualizado com o Arthur de Jesus Marciano (turma 52). 
Apoio das equipes do NAPNE e da Biblioteca Floresta de Livros (Natalia Moraes). Perfil do Arthur fornecido pela Coordenação 
do NAPNE: Arthur possui Transtorno do Espectro Autista, não oralizado e com agitação motora; ele gosta de músicas e 
histórias. 
 
- 21/03/2022 (segunda-feira), 8h: turma 53 (primeiro grupo de 9 crianças). Apoio das equipes do DEI e da Biblioteca Floresta 
de Livros (Felipe Lêdo).  
 
- 21/03/2022 (segunda-feira), 9h: turma 53 (segundo grupo de 9 crianças). Apoio das equipes do DEI e da Biblioteca Floresta 
de Livros (Felipe Lêdo). 

(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

Março/2022 
 

- Proposta presencial 

- 21/03/2022 (segunda-feira), 16:20h: turma 52 (primeiro grupo de 6 crianças). Apoio das equipes do DEI e da Biblioteca 
Floresta de Livros (Natalia Moraes). 
 
- 22/03/2022 (terça-feira), 8:30h: turma 51 (turma completa*). Apoio das equipes do DEI e da Biblioteca Floresta de Livros 
(Layla Mendes).  
 
- 22/03/2022 (terça-feira), 13:40h: turma 54 (primeiro grupo de 6 crianças). Apoio das equipes do DEI e da Biblioteca Floresta 
de Livros (Natalia Moraes).  
 
- 22/03/2022 (terça-feira), 15h: turma 52 (segundo grupo de 6 crianças). Apoio das equipes do DEI e da Biblioteca Floresta 
de Livros (Natalia Moraes).  
 
- 22/03/2022 (terça-feira), 16:20h: turma 54 (segundo grupo de 6 crianças). Apoio das equipes do DEI e da Biblioteca Floresta 
de Livros (Natalia Moraes).  
 
- 24/03/2022 (quinta-feira), 15h: turma 54 (terceiro grupo de 6 crianças). Apoio das equipes do DEI e da Biblioteca Floresta 
de Livros (Natalia Moraes). 
 
- 24/03/2022 (quinta-feira), 16:20h: turma 52 (terceiro grupo de 6 crianças). Apoio das equipes do DEI e da Biblioteca Floresta 
de Livros (Natalia Moraes).  

(Continua) 

 
*De acordo com informação repassada pela professora Vera, a turma tem comparecido de forma incompleta, totalizando, no máximo, 12 crianças. 
Além disso, os professores já têm uma atividade planejada para este dia, o que impossibilita a divisão da turma. Desse modo, para que as crianças 
possam participar do encontro de integração, optamos por levar a turma completa.  
 

 

 

 



89 

   
(Continuação) 

Encontros Síncronos 
 

Março/2022 

Sobre a ação 
 
- Encontros virtuais em tempo real para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do CREIR 
cujas famílias optaram pela permanência no ensino remoto. Os encontros acontecerão em parceria com a professora 
Alessandra Lopes.  

Cronograma 
 
- 16/03 (quarta-feira), 14h. Felipe será o mediador. 

 

- 22/03 (terça-feira), 9h. Felipe será o mediador. 

  

Levantamento bibliográfico 
 

Adiante, estão arroladas algumas sugestões de obras literárias para serem selecionadas e trabalhadas nos encontros. A 
equipe da BFL tem acesso a todas elas. Se possível, pedimos que os professores sugiram um título desta listagem ou que 
compartilhem conosco as necessidades, temáticas ou interesses específicos da turma para que selecionemos um título 
adequado; é possível também sugerir algum título que não conste na listagem para que verifiquemos se temos em mãos 
(considerando, é claro, as nossas possibilidades, pois estamos sem acesso ao nosso acervo físico). 
 
- A. C. Será que é mesmo estranho... um porquinho gostar de banho?!. Ilustrações de Jordana Germano. Belo Horizonte: 
Instituto Elo, 2012. Disponível em: https://issuu.com/ielo/docs/livro_porquinho. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- BELINKY, Tatiana. O caso do bolinho. Ilustrações de Bruna Brasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2017. Disponível em: 
https://pt.calameo.com/read/002899327099c81af5b94?authid=mVLYJGnsEEiS. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- BRENMAN, Ilan. A cicatriz. Ilustrações de Ionit Zilberman. São Paulo: editora Bonifácio, 2018. Disponível em: 
https://pt.calameo.com/read/005653240c2a3d04a383d. Acesso em: 19 out. 2021. 

(Continua) 
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Encontros Síncronos 
 

Março/2022 

- BUITRAGO, Jairo. Eloísa e os bichos. Ilustrações de Rafael Yockteng. São Paulo: Pulo do Gato, 2013. Disponível em: 
https://issuu.com/pulodogato/docs/eloisa_e_os_bichos___marcadagua. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- HERGUETA, María. Quando você não está aqui. São Paulo: Pulo do Gato, 2017. Disponível em:  
https://issuu.com/pulodogato/docs/quando_voce_nao_esta_aqui_marcadagua?fbclid=IwAR1omOwNyXSJwWqqfHIt2PsT8i1
qzpFl5OS-u7w9ZrjdJ_BUr_TSeDgF25E. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- LOBATO, Monteiro. O pintinho Sura. Ilustrações de Marilda Castanha. São Paulo: FTD, 2019. Disponível em: 
https://issuu.com/editoraftd/docs/o_pintinho_sura__monteiro_lobato. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- MANTCHEV, Lisa. Proibido aos elefantes. Ilustrações de Taeeun Yoo. São Paulo: Tricoleca, 2019. Disponível em: 
http://trioleca.com.br/Elefante.php?fbclid=IwAR1YBg6-T5T7ousLF1U2dkcQnNj44SmT5kLOunL0OLVBJsU87FFVPoyK6LU. 
Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- MOREIRA, Efigênia. Estrelas cirandeiras. Ilustrações de Mariza Brito. Fortaleza: SEDUC, 2009. Disponível em: 
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_afa95cf4cf0d443f91725fff5c62d1e3.pdf. Acesso 
em: 19 out. 2021. 
 
- NUNES, Ana Rapha. À espera do sol. Ilustrado por Paula Kranz. [São Paulo?]: Conto com você, 2020. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1UgDBY6U7VTSQjc10XrVqBAQs05rlnLh-/view. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- OLIVEIRA, Miriam. Lembranças de lua. Ilustrado por Paula Kranz. Curitiba: Inverso, 2020. Disponível em: https://c8789a63-
933a-4fd5-a281-12b9a604cd5f.filesusr.com/ugd/831b77_d7022f6cd2a24f2cac02c0d7f4347e2c.pdf. Acesso em: 19 out. 
2021. 
 
- PAPP, Lisa. Madeline Finn e Bonnie. Guarulhos: Salamandra, 2018. Disponível em: 
https://pt.calameo.com/read/00289932709a378fb1d05?authid=2CDmjP9xDcpN. Acesso em: 19 out. 2021. 

(Continua) 
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Encontros Síncronos 
 

Março/2022 

- POZZANI, Angélica. Os sapatos de Lila. Ilustrações de Ionit Zilberman. São Paulo: Tricoleca, 2019. Disponível em: 
http://www.trioleca.com.br/lila.php. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- SANTOS, Aurilêda. O que me disse o Saci. Ilustrações de Daniel Diaz. Fortaleza: SEDUC, 2013. Disponível em: 
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_e8f1c4bf304a4ccd8b87a196793cd356.pdf. 
Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- STRABER, Susane. Bem lá no alto. São Paulo: Reviravolta, 2018. Disponível em: 
https://pt.calameo.com/read/0056532405407603216f3. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- VASCO, Irene. Letras de carvão. Ilustrações de Juan Palomino. São Paulo: Pulo do Gato, 2016. Disponível em: 
https://issuu.com/pulodogato/docs/letras_de_carvao___marcadagua. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- VERNETTE, Véronique. Esperando a chuva. São Paulo: Pulo do Gato, 2014. Disponível em: 
https://issuu.com/pulodogato/docs/esperando_a_chuva___marcadagua. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
- VILLELA, Bia. O que é que tem no seu caminho?. São Paulo: Pitanguá, 2018. Disponível em:  
https://pt.calameo.com/read/002899327220110cb93eb?authid=VXZ5mwndh1VT. Acesso em: 19 out. 2021. 
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Mediação de Leitura 
 

Março/2022 
 

- Proposta presencial  

Sobre a ação 
 
- Encontros presenciais na Biblioteca/CREIR para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do 
GV. Os encontros acontecerão em parceria com os professores; 
 
- Em atenção às medidas sanitárias contra a pandemia, as turmas devem ser divididas em três grupos de 6 crianças;  
 
- A atividade deve durar 40 minutos com cada grupo de crianças.  

Cronograma 
 

- 14/03 (segunda-feira), 16:20h-17h: turma 52 (primeiro grupo de 6 crianças). As crianças confeccionarão as carteirinhas da 
Biblioteca. Natalia será a mediadora.    
 
- 17/03 (quinta-feira), 15h-15:40h: turma 54 (primeiro grupo de 6 crianças). As crianças confeccionarão as carteirinhas da 
Biblioteca. Natalia será a mediadora. 
 
- 18/03 (sexta-feira), 13:40h-14:20h: turma 54 (segundo grupo de 6 crianças). As crianças confeccionarão as carteirinhas da 
Biblioteca. Natalia será a mediadora. 
 
- 18/03 (sexta-feira), 16:20h-17h: turma 52 (segundo grupo de 6 crianças). As crianças confeccionarão as carteirinhas da 
Biblioteca. Natalia será a mediadora. 
 
- 21/03 (segunda-feira), 13:40h-14:20h: turma 52 (terceiro grupo de 6 crianças). As crianças confeccionarão as carteirinhas da 
Biblioteca. Natalia será a mediadora. 

(Continua) 
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Mediação de Leitura 
 

Março/2022 
 

- Proposta presencial 

- 21/03 (segunda-feira), 15h-15:40h: turma 54 (terceiro grupo de 6 crianças). As crianças confeccionarão as carteirinhas da 
Biblioteca. Natalia será a mediadora.  
 
- 23/03 (quarta-feira), 8:40h-9:20h: turma 51 (primeiro grupo de 6 crianças*). Layla será a mediadora. 
 
- 23/03 (quarta-feira), 10h-10:40h: turma 53 (primeiro grupo de 6 crianças). Layla será a mediadora.  
 
- 23/03 (quarta-feira), 10:40h-11:20h: turma 53 (segundo grupo de 6 crianças). Layla será a mediadora. 
 
- 24/03 (quinta-feira), 8h-8:40h: turma 53 (terceiro grupo de 6 crianças). Layla será a mediadora.  
 
- 24/03 (quinta-feira), 8:40h-9:20h: turma 51 (segundo grupo de 6 crianças*). Layla será a mediadora. 

 
(Continua) 

 
*Como a turma não tem comparecido de forma completa, propomos a divisão em dois grupos de 6 crianças.  
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Biblioteca Indica 
 

09/03/2022 
 

12ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Revisitar todas as obras literárias infantis indicadas ao longo do ano letivo 2021:  
 
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_CONFUSAO_1.pdf.  
  
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.      

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

09/03/2022 
 

12ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

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.   
 
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. 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

23/03/2022 
 

13ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

 Hora do Conto 
 

Revisitar todos os vídeos de leitura literária e contação de histórias preparados pela equipe da Biblioteca ao longo do ano 
letivo 2021:  
 
1. Contação da história Os três porquinhos: https://youtu.be/SOCyDJ0p7Oo.   
 
2. Contação da história A lenda do Uirapuru: https://youtu.be/x1Zh_nWpfZI.   
 
3. Leitura da obra Lino, de André Neves: https://youtu.be/zs0e37lUUzw.   
 
4. Contação da história João e Maria: https://youtu.be/unpkqZTdup0.   
 
5. Contação da história João e o Pé de Feijão: https://youtu.be/zuUh57ApgZQ.   
 
6. Leitura da obra Os fantásticos livros voadores de Modesto Máximo, de William Joyce: 
https://youtu.be/V9CPUU37LNM.   
 
7. Contação de história baseada na obra Bicho Folharal, de Ângela Lago: https://youtu.be/7YEc1CfvS8s.   
 
8. Leitura da obra A preciosa pergunta da pata, de Leen van den Berg e Ann Ingelbeen (ilustradora): 
https://youtu.be/rjcFUbZRS2U.   
 
9. Peraltagens com Os Tapetes Contadores de Histórias no CREIR, live do dia 30/03/2021: https://youtu.be/rzkPd6XrJaQ.   
 
10. Leitura da obra As cores de Mateus, de Marisa Soria e Katarzyna Rogowicz (ilustradora): 
https://youtu.be/TAfuj0E6NGY.   
 
11. Leitura da obra Vira-Lata e Pá-Virada, de Cristina Porto e Michele Iacocca: https://youtu.be/_LAKjx5rIXI.   

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

23/03/2022 
 

13ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

12. Leitura da obra Curupira, brinca comigo?, de Lô Carvalho e Susana Rodrigues (ilustradora): 
https://youtu.be/_xBTW2njfK4.   
 
13. Leitura da obra Dorme, menino, dorme, de Laura Herrera e July Macuada (ilustradora): https://youtu.be/kGKUVXVcftM.   
 
14. Leitura da obra Meu amigo robô, de Giselda Nicolelis e Dika Araújo (ilustradora): https://youtu.be/KG_a8x2dmmk.   
 
15.  Leitura da obra A Cinderela das bonecas, de Ruth Rocha e Mariana Massarani (ilustradora): 
https://youtu.be/btpzmc9_j_o.   
 
16. Leitura da obra Leo e Albertina, de Christine Davenier: https://youtu.be/E4gdAkKeZTM.   
 
17. Leitura da obra O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado, de Don e Audrey Wood: 
https://youtu.be/vIn03iWykZ8.   
 
18. Leitura da obra A pior princesa do mundo, de Anna Kemp e Sara Ogilvie (ilustradora): https://youtu.be/oV7W_GhW2jk.   
 
19. Leitura da obra Vermelho de vergonha, de Sara Agostini e Marta Tonin (ilustradora): https://youtu.be/yZuRbGsjrvY.  
 
20. Leitura da obra Esse coelho pertence a Emília Brown, de Cressida Cowell e Neal Layton (ilustrações): 
https://youtu.be/3w9_7_PknvY.    
 
21. Leitura da obra Pedro vira porco-espinho, de Janaina Tokitaka: https://youtu.be/yneYEiM982Q.  

Fonte: elaborado pelo autor (2021-2022). 
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APÊNDICE B – SUGESTÕES DE PERGUNTAS SOBRE A PRÁTICA LEITORA 

DAS FAMÍLIAS PARA INCLUSÃO NA ANAMNESE DO SOEP 

 

1) Entre os familiares que convivem diariamente com a criança, a leitura é uma opção 

para o lazer e/ou para aquisição de novos conhecimentos? 

( ) Sim. 

( ) Não. 

 

2) Se a sua resposta à questão anterior foi “Sim”, assinale que tipo de leitura é a mais 

comum entre os familiares que convivem diariamente com a criança: 

( ) Leitura literária. 

( ) Leitura informativa de jornais e revistas. 

( ) Leitura técnica e/ou científica para apoio no desenvolvimento do trabalho. 

( ) Outro:____________________________________________________________. 

 

3) Como a criança tem acesso ao livro e à leitura? 

( ) Compra.  

( ) Doações. 

( ) Bibliotecas Públicas e/ou outros Equipamentos Culturais Públicos que oferecem, 

de modo gratuito, livros para empréstimo domiciliar. 

( ) Outras formas:_____________________________________________________. 

( ) Não temos acesso.  

 

4) Com que frequência a criança visita Bibliotecas Públicas e/ou outros Equipamentos 

Culturais Públicos que oferecem acesso ao livro e à leitura? 

( ) Sempre que possível. 

( ) Raramente. 

( ) Nunca. 
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5) Caso tenha assinalado as opções “Sempre que possível” e “Raramente” na questão 

anterior, indique no máximo três Bibliotecas Públicas e/ou outros Equipamentos 

Culturais Públicos que a criança costuma visitar: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

6) A família tem livros de Literatura Infantil em casa? 

( ) Sim. 

( ) Não. 

 

7) Você, ou algum familiar com quem convive diariamente, lê para/com a criança? 

( ) Sim.  

( ) Não. 

 

8) Caso sua resposta à questão anterior tenha sido “Sim”, indique que tipo de leitura 

é feita para/com a criança: 

( ) Leitura de Literatura Infantil. 

( ) Outra: ____________________________________________________________. 

 

9) Com que frequência você, ou algum familiar com quem convive diariamente, lê 

para/com a criança? 

( ) Diariamente. 

( ) Mais de três vezes na semana. 

( ) 1 vez por semana. 

( ) Nunca. 

 

10) Se julgar relevante, discorra sobre mais detalhes acerca da prática de leitura na 

família: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
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APÊNDICE C – PLANEJAMENTO DA CAIXA VIAJANTE COM A TURMA 51 

 

Projeto Caixa Viajante 
 

Proposta da Biblioteca Floresta de Livros 
Responsável: Natalia Moraes (Auxiliar de Biblioteca) 

Corresponsável: Felipe Lêdo (Bibliotecário) 
Em 25 de Agosto de 2021 

 
Sobre o Projeto: 

 

O Projeto da “Caixa Viajante” consiste em uma caixa com itens cujo intuito é 

proporcionar momentos de lazer e interação entre as famílias da comunidade escolar 

do CREIR. 

Essa caixa transitará via aplicativo de entrega (Uber Flash), a princípio, pelas 

residências de crianças da turma, docentes e técnicos que interagem diretamente com 

a turma. Com o retorno ao presencial, esta troca acontecerá no horário de ida à 

Biblioteca da turma. 

Apresentamos este projeto para a turma 51. 

 

Composição da Caixa Viajante: 

 

A Caixa Viajante inicialmente será composta pelos seguintes itens: 

 4 livros; 

 1 filme; 

 1 CD de áudio; 

 1 receita; 

 1 caderno de desenho; 

 1 caixa de lápis de cor; 

 1 caixa de giz de cera; 

 1 jogo; 

 2 brinquedos; 

 1 caderno de registro de experiências; 

 1 pasta com livros de empréstimo da Biblioteca; 

 1 frasco de álcool em gel; 
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 1 caixa de lenços para a limpeza; 

 1 rolo de papel filme. 

 

Participantes do Projeto: 

 

A Caixa Viajante passará pelas residências dos seguintes membros da 

comunidade escolar (38 envolvidos): 

 18 crianças; 

 2 professores de Educação Infantil (Pablo Faria e Vera Moura); 

 2 professores de Educação Musical (Maria Clara e Ronaldo); 

 2 professoras de Informática Educativa (Aline Musse e Liliana); 

 1 professora de Artes Visuais (Myrna); 

 2 professoras de Educação Física (Adriele, Carla e Mariana); 

 1 profissional de NAPNE (Renata Santos); 

 1 Orientadora Pedagógica (Lucidalva); 

 1 Coordenadora de Projetos (Angélica); 

 1 Assistente de Alunos (Eliane); 

 2 Profissionais da Biblioteca (Felipe e Natalia); 

 2 Profissionais do SOEP (Aline Telles e Saulo); 

 1 Diretora Pedagógica (Camila Machado). 

 

Percurso da Caixa Viajante: 

 

1. A Caixa Viajante será montada pelos servidores da Biblioteca; 

2. Os servidores, munidos dos endereços de todas as crianças da turma 

disponibilizados pela direção, traçarão a melhor rota para a circulação da Caixa 

Viajante; 

3. A servidora enviará, via aplicativo Uber Flash, a caixa para o primeiro 

participante; 

4. Ao chegar na residência do participante, ele deve ler as instruções e ficar com 

a Caixa em sua residência por 7 dias; 
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4.1 -  As instruções estarão afixadas acima da caixa, conterá informações sobre a 

higienização de seus itens e orientações sobre a dinâmica do projeto; 

5. Ao fim desses dias, o participante deve escolher um dos itens da caixa para 

ficar para a família e deve colocar algum outro item similar no lugar para ser 

compartilhado com o grupo; 

6. O participante também deve entrar em contato com a servidora da Biblioteca 

para ser informado do próximo destino da Caixa; 

6.1 - Caso o participante queira contribuir com o custo do envio da caixa pelas famílias 

que tenham dificuldade em arcar como esse valor, deve entrar em contato com a 

servidora responsável; 

7. Os passos 4, 5 e 6 acontecem sucessivamente até que o último participante 

receba a Caixa; 

8. A servidora da Biblioteca fará a organização da logística de transporte da Caixa 

entre as residências. 

 

Custeio do Projeto: 

 

Sabendo da dificuldade em conseguir recursos financeiros institucionais e da 

possibilidade de que alguma família não tenha condições de custear o envio da Caixa 

Viajante para a próxima família, trago o pedido de colaboração financeira entre os 

participantes do projeto que tiverem essa possibilidade. 

 

Cronograma inicial: 

 

 16/08 - Solicitação do endereço das famílias à direção; 

 25/08 - Envio do Projeto via e-mail para os servidores envolvidos; 

 25 a 29/08 - Confirmação dos servidores participantes; 

 30/08 a 03/09 - Comunicação do projeto às famílias; 

 08/09 - Envio da Caixa para a primeira família. 
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APÊNDICE D – REGISTROS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA NOS ENCONTROS REMOTOS SÍNCRONOS E PRESENCIAIS COM 

AS TURMAS 

 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças  

Breve relato sobre a Mediação 

14/09/2021 
(terça-feira) 

 
15h / DEI / 

Remoto 

54 
Mediação de 

leitura. 

VIEIRA, Domar. Outra 
história de Iracema. 
Ilustrações de Henrique 
Jorge. Fortaleza: SEDUC, 
2012. 

11 

Essa turma tem demonstrado interesse sobre a origem e a história 
de seus nomes. A obra literária trabalhada suscitou conversas nesse 
sentido. Quase todas as crianças interagiram bastante a respeito do 
tema. A Natalia comentou que um dos nomes que a avó escolheria 
para ela seria Severina e as crianças correlacionaram com um 
personagem dos “Detetives do Prédio Azul”, cujo nome é o mesmo. 
As crianças dialogaram bastante sobre os “Detetives do Prédio 
Azul”, abordaram diversos detalhes sobre a série. 

15/09/2021 
(quarta-feira) 

 
8:30h / DEI / 

Remoto 

53 
Mediação de 

leitura. 

ROCHA, Ruth. A rua do 
Marcelo. Ilustrações de 
Alberto Llinares. São Paulo: 
Moderna, 2011. 

9 

As professoras estão trabalhando os temas “ruas”, “bairros” e 
“mapas” e a obra literária escolhida para leitura contextualizou a 
temática. As crianças apontaram alguns elementos presentes na 
obra. Ao fim da leitura, a professora propôs que a turma criasse, em 
conjunto, uma rua contendo os seus variados elementos. 

20/09/2021 
(segunda-feira) 

 
16h / DEI / 

Remoto 

52 
Mediação de 

leitura. 

GONZALEZ, Bianca. Um 
sentimento chamado casa. 
Ilustrações de Beto Skeff. 
Fortaleza: SEDUC, 2013. 

13 

O tema “Casas” está sendo abordado nesta turma e a obra literária 
escolhida para leitura trata dos diversos tipos de casas e formas de 
morar. Após a leitura, as crianças conversaram sobre a obra, 
relacionando-a com as suas realidades de moradia. A atenção das 
crianças foi direcionada para as ilustrações da obra, que 
caracterizam-se por pequenos cenários fotografados. As 
professoras apresentaram também os desenhos feitos pelas 
crianças que retratavam as suas casas.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

22/09/2021 
(quarta-feira) 

 
8:30h / DEI / 

Remoto 

51 
Mediação de 

leitura. 

CHAVES, Felipe. Era uma vez: 
o livro! Ilustrações de Elane 
Oliveira. Fortaleza: SEDUC, 
2018. 

11 

Os professores construíram um índice de Literatura para a turma no 
qual cada criança terá uma data específica nos encontros síncronos 
para apresentar uma obra literária aos demais colegas. Desse modo, a 
obra literária escolhida pela equipe da Biblioteca contribuiu para 
abordar o universo do livro, da leitura e toda a sua simbólica 
importância. Ao fim da leitura, sinalizou-se para as crianças que na 
Biblioteca Floresta de Livros existem vários tipos de obras literárias, 
que dialogam com as suas preferências: fábulas, contos de fadas, entre 
outras.  

27/09/2021 
(segunda-feira) 

 
10:30h / DEI / 

Remoto 
 

45 
Mediação de 

leitura. 

NEO, Sérgio. Um menino pé 
de quê?. Ilustrações de 
Rafael Limaverde. Fortaleza: 
SEDUC, 2010. 
 

5 

Foram selecionadas três obras literárias para que a turma escolhesse 
uma para leitura, quais sejam: “A fábrica de brinquedos”, de Ana 
Cristina Santiago e Débora Cavalcante (ilustradora); “De bem com a 
Mata”, de Helena Oliveira e ilustrado por crianças com idade entre 5 e 
10 anos; e “Um menino pé de quê?”, de Sérgio Neo e Rafael Limaverde 
(ilustrador). Através de votação, a turma escolheu a obra “Um menino 
pé de quê?”. A obra trabalhada dialoga com os interesses que a turma 
demonstra pelas plantas e árvores, pois no início da aula elas estavam 
comentando acerca do plantio/cultivo de batata doce - atividade 
desenvolvida pelas professoras. Após a leitura, as professoras 
perguntaram às crianças: “Se você fosse uma criança-planta, ou uma 
criança-árvore, que planta/árvore seria?”. As crianças dialogaram 
bastante sobre a obra, inclusive, algumas mostraram plantas e árvores 
que têm em proximidade. Ainda sobre a temática, no final do encontro, 
as professoras projetaram o vídeo da música “Pomar”, do grupo 
Palavra Cantada, sobre plantas.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

28/09/2021 
(terça-feira) 

 
15h / DEI / 

Remoto 

42 
Mediação de 

leitura. 

BELINKY, Tatiana. O caso do 
bolinho. Ilustrações de Bruna 
Brasil. 3. ed. São Paulo: 
Moderna, 2017. 

5 

As professoras deixaram a equipe da Biblioteca livre para 
escolher a obra literária a ser trabalhada. Após a leitura, 
algumas crianças correlacionaram a obra com outros temas 
pelos quais possuem interesse, tais como bolos e animais. As 
crianças foram perguntadas sobre os sabores de bolos que 
mais gostavam e os animais que apareceram na obra 
literária. No geral, notou-se que as crianças estavam 
dispersas durante o encontro; os áudios abertos 
simultaneamente também interferiram na troca.  

06/10/2021 
(quarta-feira) 

 
9:30h / DEI / 

Remoto 

41 
Mediação de 

leitura. 

OLIVEIRA FILHO, Milton Célio 
de. O caso da lagarta que 
tomou chá-de-sumiço. 
Ilustrações de André Neves. 
São Paulo: Brinque-Book, 
2007. 

10 

As crianças dessa turma estão fazendo pesquisas sobre 
animais. Desse modo, a obra selecionada contribui com a 
contextualização da temática de pesquisa, já que traz vários 
animais como personagens. Após a leitura, as crianças 
demonstraram interesse especial pela borboleta, dialogando 
acerca do processo de metamorfose, alimentação, etc. A 
equipe indicou para a turma um clipe que explicita todo o 
processo de metamorfose da borboleta.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

18/10/2021 
(segunda-feira) 

 
9:30h / DEI / 

Remoto 

43 
Mediação de 

leitura. 

CARVALHO, Adélia. Livro dos 
medos. Ilustrações de Marta 
Madureira. [Portugal]: 
Tcharan, 2015. 

3 

O grupo de crianças dessa turma têm demonstrado alguns 
medos e a obra literária selecionada para a atividade aborda 
aspectos sobre como lidar com os medos. Após a leitura, as 
crianças mencionaram quais são os seus medos; uma criança 
disse que tem medo de vampiros e que se fantasia de vampiro 
para enfrentá-los. O diálogo provocado pela atividade se 
enquadra dentro da percepção de que é importante 
compartilhar os medos para que se dê o primeiro passo para 
lidar de forma mais leve, ou até mesmo para vencê-los.  

25/10/2021 
(segunda-feira) 

 
10:30h / DEI / 

Remoto 

31 
Mediação de 

leitura. 

TAYLOR, Sean; SHARRATT, 
Nick. Quando nasce um 
monstro. São Paulo: 
Salamandra, 2009. 

8 

As crianças da turma têm interesse por monstros e por conta 
disso a obra literária foi selecionada para o encontro. Após a 
leitura, as crianças dialogaram sobre algumas questões 
relacionadas ao universo dos monstros, como, por exemplo, o 
que os monstros comem? Ao fim do encontro, as professoras 
fizeram a brincadeira “Mestre Mandou” e pediram às crianças 
para se transformarem em monstros. As professoras pediram 
para que a equipe da Biblioteca fizesse a brincadeira também 
e a equipe pediu às crianças que fizessem desenhos de 
monstros e os enviassem em um fórum que será criado na aba 
da Biblioteca no moodle. A equipe confeccionará um material 
que reunirá todos os desenhos que serão compartilhados 
pelas crianças.  

(Continua) 
 
 
 
 
 
 



107 

   
(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

26/10/2021 
(terça-feira) 

 
14h / DEI / 

Remoto 

32 
Mediação de 

leitura. 

TAYLOR, Sean; SHARRATT, 
Nick. Quando nasce um 
monstro. São Paulo: 
Salamandra, 2009 

6 

A turma da tarde do GIII também se interessa por monstros, por 
isso optamos pelo mesmo título da turma da manhã. Primeiro 
mostramos o padlet com a fotogaleria da Biblioteca, para que 
as crianças conhecessem o espaço à distância. Depois lemos o 
título. As crianças interagiram ao fim pedindo para ver de novo 
as ilustrações da página que mais gostaram. As fotos da 
biblioteca deixaram as crianças muito interessadas, então a 
professora fez com eles uma lista do que eles tinham visto que 
tem na biblioteca e ao fim pediu que eles desenhassem a 
biblioteca e enviassem pelo canal do telegram da turma. Como 
algumas crianças não se interessaram em desenhar a biblioteca, 
propomos o desenho do monstro para quem quisesse, assim as 
incluímos na mesma proposta da turma da manhã. Terminamos 
com uma brincadeira de estátua com música. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

11/11/2021 
(quinta-feira) 

 
8:30h / Educação 
Musical / Remoto 

51 
Mediação de 

leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: uma 
antiga cantiga da África. 
Coordenação: Heloisa Pires 
Lima. Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

6 

A obra literária selecionada para o encontro aborda a história 
por trás de uma tradicional cantiga infantil do povo que vive 
às margens do Rio Cassai, na República Democrática do Congo. 
A canção cita palavras de origem bantu introduzidas no Brasil 
na época da escravidão. Na época da cheia, quando as águas 
do Rio Cassai sobem, quem está nas áreas baixas precisa 
migrar para os lugares mais altos. É hora de cantar a música 
que vai dar coragem às crianças que terão que atravessar o 
rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas manifestações 
artísticas que têm relação de proximidade: a música e a 
literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; em seguida, 
com a finalidade de fazer com que as crianças se 
familiarizassem com a cantiga, foi exibido o videoclipe com a 
letra da cantiga; por fim, todos cantarolaram o refrão da 
cantiga, acompanhados pelo professor Ronaldo ao violão. Em 
linhas gerais, as crianças interagiram bem durante a atividade. 
Uma criança comentou que gostou muito da cantiga e que 
adora conhecer novos idiomas.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

11/11/2021 
(quinta-feira) 

 
9:30h / Educação 
Musical / Remoto 

41 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: uma 
antiga cantiga da África. 
Coordenação: Heloisa Pires 
Lima. Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

7 

A obra literária selecionada para o encontro aborda a história 
por trás de uma tradicional cantiga infantil do povo que vive 
às margens do Rio Cassai, na República Democrática do Congo. 
A canção cita palavras de origem bantu introduzidas no Brasil 
na época da escravidão. Na época da cheia, quando as águas 
do Rio Cassai sobem, quem está nas áreas baixas precisa 
migrar para os lugares mais altos. É hora de cantar a música 
que vai dar coragem às crianças que terão que atravessar o 
rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas manifestações 
artísticas que têm relação de proximidade: a música e a 
literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; por fim, todos 
cantarolaram o refrão da cantiga, acompanhados pelo 
professor Ronaldo ao violão. Embora tenham cantarolado a 
cantiga, as crianças não teceram comentários sobre a 
atividade.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

11/11/2021 
(quinta-feira) 

 
10:30h / 
Educação 
Musical / 
Remoto 

31 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: uma 
antiga cantiga da África. 
Coordenação: Heloisa Pires 
Lima. Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

10 

A obra literária selecionada para o encontro aborda a história 
por trás de uma tradicional cantiga infantil do povo que vive 
às margens do Rio Cassai, na República Democrática do Congo. 
A canção cita palavras de origem bantu introduzidas no Brasil 
na época da escravidão. Na época da cheia, quando as águas 
do Rio Cassai sobem, quem está nas áreas baixas precisa 
migrar para os lugares mais altos. É hora de cantar a música 
que vai dar coragem às crianças que terão que atravessar o 
rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas manifestações 
artísticas que têm relação de proximidade: a música e a 
literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; por fim, todos 
cantarolaram o refrão da cantiga, acompanhados pelo 
professor Ronaldo ao violão. Embora tenham cantarolado a 
cantiga, as crianças não teceram comentários sobre a 
atividade.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

11/11/2021 
(quinta-feira) 

 
14h / Educação 

Musical / Remoto 

32 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: uma 
antiga cantiga da África. 
Coordenação: Heloisa Pires 
Lima. Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

3 

A obra literária selecionada para o encontro aborda a história 
por trás de uma tradicional cantiga infantil do povo que vive 
às margens do Rio Cassai, na República Democrática do Congo. 
A canção cita palavras de origem bantu introduzidas no Brasil 
na época da escravidão. Na época da cheia, quando as águas 
do Rio Cassai sobem, quem está nas áreas baixas precisa 
migrar para os lugares mais altos. É hora de cantar a música 
que vai dar coragem às crianças que terão que atravessar o 
rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas manifestações 
artísticas que têm relação de proximidade: a música e a 
literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; por fim, todos 
cantarolaram o refrão da cantiga, acompanhados pelo 
professor Ronaldo ao violão. Em linhas gerais, as crianças 
interagiram bem durante a atividade. Uma criança comentou 
que na África tem elefante. A professora perguntou se a África 
é perto ou longe do Brasil, ao que uma criança respondeu que 
é preciso viajar de avião para chegar. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

11/11/2021 
(quinta-feira) 

 
15h / Educação 

Musical / Remoto 

42 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: uma 
antiga cantiga da África. 
Coordenação: Heloisa Pires 
Lima. Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

7 

A obra literária selecionada para o encontro aborda a história 
por trás de uma tradicional cantiga infantil do povo que vive 
às margens do Rio Cassai, na República Democrática do 
Congo. A canção cita palavras de origem bantu introduzidas 
no Brasil na época da escravidão. Na época da cheia, quando 
as águas do Rio Cassai sobem, quem está nas áreas baixas 
precisa migrar para os lugares mais altos. É hora de cantar a 
música que vai dar coragem às crianças que terão que 
atravessar o rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas 
manifestações artísticas que têm relação de proximidade: a 
música e a literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; por 
fim, todos cantarolaram o refrão da cantiga, acompanhados 
pelo professor Ronaldo ao violão. A turma acompanhou a 
cantiga com chocalhos produzidos no contexto das 
atividades de Educação Musical. Em linhas gerais, as crianças 
interagiram bem durante a atividade. A professora 
perguntou onde fica a África, ao que uma criança respondeu 
que fica longe do Brasil, em outro continente. Uma criança 
comentou também que tem militares brasileiros que vão 
para a África, além de ter muitas florestas e animais.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

11/11/2021 
(quinta-feira) 

 
16h / 

Educação 
Musical / 
Remoto 

52 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: 
uma antiga cantiga da 
África. Coordenação: 
Heloisa Pires Lima. 
Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

9 

A obra literária selecionada para o encontro aborda a história por 
trás de uma tradicional cantiga infantil do povo que vive às margens 
do Rio Cassai, na República Democrática do Congo. A canção cita 
palavras de origem bantu introduzidas no Brasil na época da 
escravidão. Na época da cheia, quando as águas do Rio Cassai 
sobem, quem está nas áreas baixas precisa migrar para os lugares 
mais altos. É hora de cantar a música que vai dar coragem às 
crianças que terão que atravessar o rio. O objetivo do encontro foi 
conjugar duas manifestações artísticas que têm relação de 
proximidade: a música e a literatura. Primeiro, foi feita a leitura da 
obra; por fim, todos cantarolaram o refrão da cantiga, 
acompanhados pelo professor Ronaldo ao violão. Algumas crianças 
da turma acompanharam a cantiga com chocalhos produzidos no 
contexto das atividades de Educação Musical. Em linhas gerais, as 
crianças interagiram bem durante a atividade. Uma criança 
comentou que já conheceu uma escola quilombola e mostrou um 
livro cujo personagem é Nelson Mandela, que nasceu no continente 
africano, estabelecendo relação entre os elementos da narrativa e 
outros elementos. Outra criança confundiu a etnia do povo 
abordado na narrativa com os indígenas, ao que a professora 
corrigiu dizendo que se tratam de africanos. A professora mostrou 
no mapa a distância entre o Brasil e o continente africano no globo 
terrestre e perguntou como se faz para chegar à África. A Natalia 
comentou que só se chega à África de avião ou de navio, pois é 
muito distante. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

25/11/2021 
(quinta-feira) 

 
8:30h / 

Educação 
Musical / 
Remoto 

53 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: 
uma antiga cantiga da 
África. Coordenação: 
Heloisa Pires Lima. 
Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

3 

Encontro remoto que aconteceu no contexto de retomada 
semipresencial das atividades pedagógicas. A obra literária 
selecionada para o encontro aborda a história por trás de uma 
tradicional cantiga infantil do povo que vive às margens do Rio 
Cassai, na República Democrática do Congo. A canção cita palavras 
de origem bantu introduzidas no Brasil na época da escravidão. Na 
época da cheia, quando as águas do Rio Cassai sobem, quem está 
nas áreas baixas precisa migrar para os lugares mais altos. É hora de 
cantar a música que vai dar coragem às crianças que terão que 
atravessar o rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas 
manifestações artísticas que têm relação de proximidade: a música 
e a literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; por fim, todos 
cantarolaram o refrão da cantiga, acompanhados pelo professor 
Ronaldo ao violão e acompanhando também com chocalhos 
produzidos no contexto das atividades de Educação Musical. Em 
linhas gerais, as crianças interagiram bem durante a atividade. A 
professora perguntou em qual local ocorre a narrativa, ao que uma 
criança respondeu que é na África. A professora mostrou no mapa 
onde fica a África. Perguntou também como é que se chega à África, 
já que há um oceano entre os dois continentes, ao que uma criança 
respondeu que a travessia deve ser feita de avião. As crianças 
citaram animais típicos do continente africano.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

25/11/2021 
(quinta-feira) 

 
9:30h / 

Educação 
Musical / 
Remoto 

43 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: 
uma antiga cantiga da 
África. Coordenação: 
Heloisa Pires Lima. 
Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

1 

Encontro remoto que aconteceu no contexto de retomada 
semipresencial das atividades pedagógicas. A obra literária 
selecionada para o encontro aborda a história por trás de uma 
tradicional cantiga infantil do povo que vive às margens do Rio 
Cassai, na República Democrática do Congo. A canção cita palavras 
de origem bantu introduzidas no Brasil na época da escravidão. Na 
época da cheia, quando as águas do Rio Cassai sobem, quem está 
nas áreas baixas precisa migrar para os lugares mais altos. É hora de 
cantar a música que vai dar coragem às crianças que terão que 
atravessar o rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas 
manifestações artísticas que têm relação de proximidade: a música 
e a literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; por fim, todos 
cantarolaram o refrão da cantiga, acompanhados pelo professor 
Ronaldo ao violão. A professora projetou um mapa para situar o 
continente africano, além de mostrar fotografias do Rio Cassai para 
as crianças. A professora destacou que a narrativa acontece na 
África. A única criança presente citou alguns animais que vivem no 
continente africano. A interação não foi tão efetiva, muito em 
virtude da quantidade reduzida de crianças presentes. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

25/11/2021 
(quinta-feira) 

 
10:30h / 
Educação 
Musical / 
Remoto 

45 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: 
uma antiga cantiga da 
África. Coordenação: 
Heloisa Pires Lima. 
Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

3 

Encontro remoto que aconteceu no contexto de retomada 
semipresencial das atividades pedagógicas. A obra literária 
selecionada para o encontro aborda a história por trás de uma 
tradicional cantiga infantil do povo que vive às margens do Rio 
Cassai, na República Democrática do Congo. A canção cita palavras 
de origem bantu introduzidas no Brasil na época da escravidão. Na 
época da cheia, quando as águas do Rio Cassai sobem, quem está 
nas áreas baixas precisa migrar para os lugares mais altos. É hora 
de cantar a música que vai dar coragem às crianças que terão que 
atravessar o rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas 
manifestações artísticas que têm relação de proximidade: a música 
e a literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; por fim, todos 
cantarolaram o refrão da cantiga, acompanhados pelo professor 
Ronaldo ao violão. A professora projetou um mapa para situar o 
continente africano, além de mostrar fotografias do Rio Cassai 
para as crianças. A professora destacou que a narrativa acontece 
na África, localizando-a no mapa, e perguntou como que se chega 
nesse continente, ao que uma criança respondeu: “nadando ou de 
navio”. Uma criança questionou como que faz para dormir em uma 
viagem para a África, já que é tão distante, ao que a professora 
respondeu que no navio tem cama. No geral, as crianças 
interagiram bastante durante a mediação.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

25/11/2021 
(quinta-feira) 

 
14h / 

Educação 
Musical / 
Remoto 

44 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: 
uma antiga cantiga da 
África. Coordenação: 
Heloisa Pires Lima. 
Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

2 

Encontro remoto que aconteceu no contexto de retomada 
semipresencial das atividades pedagógicas. A obra literária 
selecionada para o encontro aborda a história por trás de uma 
tradicional cantiga infantil do povo que vive às margens do Rio 
Cassai, na República Democrática do Congo. A canção cita palavras 
de origem bantu introduzidas no Brasil na época da escravidão. Na 
época da cheia, quando as águas do Rio Cassai sobem, quem está 
nas áreas baixas precisa migrar para os lugares mais altos. É hora 
de cantar a música que vai dar coragem às crianças que terão que 
atravessar o rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas 
manifestações artísticas que têm relação de proximidade: a música 
e a literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; por fim, todos 
cantarolaram o refrão da cantiga, acompanhados pelo professor 
Ronaldo ao violão e acompanhando também com chocalhos 
produzidos no contexto das atividades de Educação Musical. A 
professora projetou um mapa para situar o continente africano, 
além de mostrar fotografias do Rio Cassai para as crianças. A 
professora destacou que a narrativa acontece na África e 
perguntou como que se chega nesse continente, já que fica tão 
distante e há o oceano separando os dois continentes, ao que uma 
criança respondeu dizendo que a travessia tem de ser feita de 
navio ou de avião. A professora pediu às crianças para 
mencionarem animais que vivem no continente africano. A 
interação não foi intensa devido ao quantitativo de crianças 
presentes 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

25/11/2021 
(quinta-feira) 

 
15h / 

Educação 
Musical / 
Remoto 

54 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: 
uma antiga cantiga da 
África. Coordenação: 
Heloisa Pires Lima. 
Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

8 

Encontro remoto que aconteceu no contexto de retomada 
semipresencial das atividades pedagógicas. A obra literária 
selecionada para o encontro aborda a história por trás de uma 
tradicional cantiga infantil do povo que vive às margens do Rio 
Cassai, na República Democrática do Congo. A canção cita palavras 
de origem bantu introduzidas no Brasil na época da escravidão. Na 
época da cheia, quando as águas do Rio Cassai sobem, quem está 
nas áreas baixas precisa migrar para os lugares mais altos. É hora de 
cantar a música que vai dar coragem às crianças que terão que 
atravessar o rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas 
manifestações artísticas que têm relação de proximidade: a música 
e a literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; por fim, todos 
cantarolaram o refrão da cantiga, acompanhados pelo professor 
Ronaldo. Uma criança observou que a letra da canção é em outro 
idioma. A professora projetou um mapa para situar o continente 
africano, além de mostrar fotografias do Rio Cassai para as crianças. 
Quando perguntadas, as crianças citaram alguns animais presentes 
no continente africano. Em linhas gerais, a interação foi bastante 
rica, com muitos comentários feitos pelas crianças. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

25/11/2021 
(quinta-feira) 

 
16h / 

Educação 
Musical / 
Remoto 

46 Mediação de leitura. 

SIMÕES, Fábio. Olelê: 
uma antiga cantiga da 
África. Coordenação: 
Heloisa Pires Lima. 
Ilustrações: Marilia 
Pirillo. São Paulo: 
Melhoramentos, 2018. 

7 

Encontro remoto que aconteceu no contexto de retomada 
semipresencial das atividades pedagógicas. A obra literária 
selecionada para o encontro aborda a história por trás de uma 
tradicional cantiga infantil do povo que vive às margens do Rio 
Cassai, na República Democrática do Congo. A canção cita palavras 
de origem bantu introduzidas no Brasil na época da escravidão. Na 
época da cheia, quando as águas do Rio Cassai sobem, quem está 
nas áreas baixas precisa migrar para os lugares mais altos. É hora 
de cantar a música que vai dar coragem às crianças que terão que 
atravessar o rio. O objetivo do encontro foi conjugar duas 
manifestações artísticas que têm relação de proximidade: a música 
e a literatura. Primeiro, foi feita a leitura da obra; por fim, todos 
cantarolaram o refrão da cantiga, acompanhados pelo professor 
Ronaldo ao violão e acompanhando também com chocalhos 
produzidos no contexto das atividades de Educação Musical. A 
professora projetou um mapa para situar o continente africano, 
além de mostrar fotografias do Rio Cassai para as crianças. A 
troca/interação após a leitura da obra não foi tão intensa.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

01/12/2021 
(quarta-feira) 

 
16h / DEI / 

Remoto 

46 Mediação de leitura. 

UCHÔA, kerliane. A casa 
dos animais. Ilustrações 
de Gabrielle Neara. 
Fortaleza: SEDUC, 2018. 

7 

As crianças dessa turma têm interesse por temas relacionados ao 
universo dos animais. Após a leitura, as crianças foram convidadas 
a citar casas de animais que considerassem interessantes. A 
professora destacou sobre como deve ser difícil carregar a casa nas 
costas, como acontece com o caracol. Uma criança falou sobre a 
casinha do seu cachorro e outra comentou que já viu a casa do rato, 
disse que o rato mora dentro do buraco, onde tem queijo na 
geladeira, carne e Coca-Cola. A professora disse que no Campo de 
São Bento, em Niterói, têm muitos pombos e perguntou onde eles 
moram, ao que uma criança respondeu que a casa deles é na árvore. 
Uma criança comentou que os morcegos dormem nas cavernas. 
Outra criança disse que os pinguins moram no gelo e se alimentam 
de peixes, mas não são bons nadadores.  

20/12/2021 
(segunda-

feira) 
 

14h / DEI / 
Remoto 

44 
Participação no Clube 

do Livro. 

ROSCOE, Alessandra. Era 
uma vez um lobo 
mingau. Ilustrações de 
Juan Chavetta. 
Campinas: Casa Cultural, 
2018. 

6 

A equipe da Biblioteca foi convidada para participar do Clube do 
Livro da turma. O Clube funcionou da seguinte forma: todo mês, um 
título de literatura infantil foi escolhido pelas crianças para leitura e, 
ao fim do mês, durante o encontro síncrono, a turma trocava 
impressões acerca da obra. A equipe participou de quatro encontros 
do Clube. No último encontro, a obra provocou colocações sobre 
como o personagem é diferente dos lobos representados nas 
histórias tradicionais. As crianças citaram outras obras literárias que 
trazem o lobo como personagem central, o que demonstrou a 
capacidade de estabelecer relação com as narrativas já conhecidas 
pela turma.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

14/03/2022 
(segunda-

feira) 
 

16:20h / 
DEI / 

Presencial 

52 
(primeiro 

grupo de 6 
crianças). 

- Confecção 
de 

carteirinhas. 
 

- Mediação 
de leitura. 

SEUSS, Dr. Ah, os 
lugares aonde 
você irá! São 
Paulo: 
Companhia das 
Letrinhas, 2018. 

6 

Começamos com a mediação de leitura. Fiz a contextualização do trabalho do autor, 
trazendo para as crianças a informação de que ele é o mesmo autor da obra “O Grinch”. 
Houve interação inicial, mas, depois uma dispersão. Penso que pela rotina de leitura e 
visita ao espaço da Biblioteca que foi quebrada. Fizemos depois a carteirinha, em que 
todos já sabem escrever seus nomes. Fiquei de plastificar as carteirinhas e levar para 
eles depois. 

16/03/2022 
(quarta-

feira) 
 

14h / DEI / 
Remoto 

Turma mista 
de crianças 

cujas famílias 
optaram pela 
permanência 

no ensino 
remoto. 

- Mediação 
de leitura. 

BRENMAN, Ilan. 
A cicatriz. 
Ilustrações de 
Ionit Zilberman. 
São Paulo: 
editora Bonifácio, 
2018. 

2 

Após a leitura da obra, as crianças comentaram e expressaram entendimentos sobre a 
narrativa: Felipe mostrou uma cicatriz que possui na sobrancelha e contou como ela 
surgiu, depois, perguntou se as crianças gostariam de compartilhar as histórias sobre 
as suas cicatrizes; uma criança disse que já se machucou algumas vezes, mas que não 
tem cicatrizes; Felipe trouxe uma reflexão: as cicatrizes surgem só de machucados? Ou 
podem aparecer em virtude de outros acontecimentos, que não necessariamente 
negativos? Ele apresentou o exemplo da cicatriz da vacina que tomou quando pequeno, 
ao que as crianças também mostraram suas cicatrizes de vacina; foi relatado por uma 
criança o seu medo de injeções, pois, segundo ela, injeções doem muito; Felipe refletiu 
sobre seu receio de ir ao médico, assim como a personagem principal da narrativa, e as 
crianças comentaram que partilham desse medo e que, inclusive, os animais de 
estimação têm medo de ir ao veterinário; a professora expressou que gosta muito de 
balanços e que é preciso ter cuidados, pois, tal qual um personagem da narrativa, os 
balanços são perigosos e podemos cair deles e nos ferir; um personagem da história 
feriu-se subindo em uma árvore para colher frutas: Felipe partilhou que também já 
subiu muito em um pé de graviola de seu quintal com seu irmão para colher as frutas, 
mas nunca caiu, ao que as crianças disseram que nunca subiram em árvore.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

17/03/2022 
(quinta-

feira) 
 

15h / DEI / 
Presencial 

54 
(primeiro 

grupo de 6 
crianças). 

- Confecção de 
carteirinhas. 

 
- Mediação de 

leitura. 

MCCARTY, 
Peter. Jeremias 
desenha um 
monstro. São 
Paulo: Globo, 
2012. 

6 

As crianças chegaram cheias de perguntas sobre as Bibliotecas do CREIR e de 
Realengo I. Após essa conversa, tivemos o momento de mediação de leitura. Após 
a leitura, fizemos a carteirinha. Esse grupo em específico pediu uma nova 
carteirinha após relatarem ter errado ao fazer o autorretrato. Após plastificar, irei 
entregar na sala. 

18/03/2022 
(sexta-feira) 

 
13:40h / 

DEI / 
Presencial 

54 
(segundo 

grupo de 6 
crianças). 

- Confecção de 
carteirinhas. 

 
- Mediação de 

leitura. 

YARLETT, 
Emma. Orion e 
o escuro. São 
Paulo: 
Globinho, 2015. 

6 

A Layla acompanhou a turma para ver como funciona essa proposta. Apresentei 
o livro para as crianças e indaguei se eles tinham medo de escuro, todos falaram 
que não, muito corajosos. Ao longo da história fomos trocando sobre medos e, 
ao fim, eles demonstraram ter gostado bastante. Após o momento de mediação, 
fizemos as carteirinhas. Após plastificar, irei entregar na sala. 

18/03/2022 
(sexta-feira) 

 
16:20h / 

DEI / 
Presencial 

52 
(segundo 

grupo de 6 
crianças). 

- Confecção de 
carteirinhas. 

 
- Mediação de 

leitura. 

YARLETT, 
Emma. Orion e 
o escuro. São 
Paulo: 
Globinho, 2015. 

6 

Um grupo muito falante, eles desejavam compartilhar seus medos o tempo 
inteiro. Conseguimos concluir a mediação, mesmo tendo que solicitar que eles 
aguardassem o término da história muitas vezes. A confecção da carteirinha foi 
bem entendida pelas crianças. Após plastificar, irei entregar. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

21/03/2022 
(segunda-

feira) 
 

9:20h / DEI 
/ Presencial 

53 (primeiro 
grupo de 6 
crianças). 

- Mediação 
de leitura.  

YARLETT, Emma. 
Orion e o escuro. 
São Paulo: Globinho, 
2015. 

3 

A obra literária selecionada aborda questões relacionadas ao medo e como lidar 
com esse sentimento. Durante a mediação, as crianças comentaram sobre 
alguns medos mencionados na obra: escuro, bicicleta, boneca, altura, etc. Os 
meninos expressaram que não têm medo de nada; a menina disse que tem 
medo de altura; a professora disse que tem muito medo de barata. Em linhas 
gerais, as crianças interagiram com a narrativa e com as ilustrações. 

21/03/2022 
(segunda-

feira) 
 

15h / DEI / 
Presencial 

54 
(terceiro 

grupo de 6 
crianças). 

- Confecção 
de 

carteirinhas. 
 

- Mediação 
de leitura. 

KING, Stephen 
Michael. O homem 
que amava caixas. 
São Paulo: Brinque-
Book, 1997. 

4 

Desse grupo, apenas 1 criança já conhecia a Biblioteca presencialmente, já que 
está na escola desde os 3 anos, Bernardo Curti. Bernardo logo percebeu que a 
Biblioteca estava mudada. O momento de mediação foi de atenção e após o 
término da história, Bernardo pediu para ler a contracapa do livro e leu quase 
que perfeitamente. Eles entenderam bem como fazer a carteirinha. Duas coisas 
que me chamaram atenção foram: o fato do Levi insistir que a carteirinha 
deveria ter uma data comemorativa, “essa atividade é do dia das mães ou dos 
pais?”; a segunda foi a falta de coordenação para a escrita do Enrico.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

22/03/2022 
(terça-feira) 

 
9h / DEI / 
Remoto 

Turma mista 
de crianças 

cujas famílias 
optaram pela 
permanência 

no ensino 
remoto. 

- Mediação 
de leitura.  

FRANCO, 
Blandina. 
Ernesto. 
Ilustrações de 
José Carlos Lollo. 
Rio de Janeiro: 
Fontanar, 2018. 

3 

Após a mediação de leitura da obra selecionada, Felipe indagou as crianças se elas 
tinham algo a dizer para Ernesto, personagem central da narrativa, ao que elas 
responderam: uma criança disse para o Ernesto respirar fundo e manter a calma para 
ficar mais feliz; outra, disse que o Ernesto estava certo, o restante das pessoas é que 
estavam erradas. A professora comentou que Ernesto era mal compreendido, pois se 
esforçava para estar perto das pessoas, entretanto, as pessoas não gostavam de tal 
aproximação. Felipe perguntou as crianças se elas gostariam de ser amigas de 
Ernesto: todas responderam que sim, ao que Felipe complementou que era de 
amizades verdadeiras de que Ernesto mais necessitava. Ainda dialogando sobre 
amizade, uma criança partilhou que há muita dificuldade em estabelecer amizades 
por meio do contato virtual, pois o contato presencial é muito melhor. Uma 
responsável pediu a palavra para partilhar que, sim, é possível fazer amizades através 
do contato remoto e relatou a sua experiência como discente de aulas remotas de 
Canto. A professora perguntou se as histórias sempre têm final feliz, ao que uma 
criança afirmou que sim, pois o bem sempre vencerá o mal. A professora pediu 
também que as crianças partilhassem as brincadeiras que proporiam para Ernesto, 
caso ele fosse convidado para brincar, ao que elas elencaram: pique-esconde, cantar, 
terra/água. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

22/03/2022 
(terça-feira) 

 
14:20h / 

DEI / 
Presencial 

54 
(crianças que 
faltaram do 

terceiro 
grupo). 

-- -- -- Não aconteceu por conta da reorganização de horário. 

22/03/2022 
(terça-feira) 

 
15:40h / 

DEI / 
Presencial 

52 
(terceiro 

grupo de 6 
crianças). 

- Confecção 
de 

carteirinhas. 
-- 2 

As crianças da turma que ainda não haviam feito a carteirinha foram chamadas após 
a mediação de leitura da equipe de Realengo I, por esse motivo não fizemos a 
mediação de leitura. Como eles estavam muito agitados, não conseguimos manter 
Arthur Marciano e Henrique na Biblioteca para fazer as carteirinhas.  Gustavo e 
Sophia fizeram as carteirinhas com pleno entendimento. 

23/03/2022 
(quarta-

feira) 
 

8:40h / DEI 
/ Presencial 

 
51 (primeiro 
grupo de 6 
crianças*). 

-- -- -- 
Em função da dinâmica acelerada de finalização do ano letivo, não foi possível 
realizar o encontro. Os docentes já haviam planejado atividades para essa semana.  

(Continua) 
 

*Como a turma não tem comparecido de forma completa, propusemos a divisão em dois grupos de 6 crianças.                                                        
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(Continuação) 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

23/03/2022 
(quarta-

feira) 
 

10:00h / 
DEI / 

Presencial 

 
53 (segundo 
grupo de 6 
crianças). 

-- -- -- 
Em função da dinâmica acelerada de finalização do ano letivo, não foi possível 
realizar o encontro. Os docentes já haviam planejado atividades para essa semana. 

23/03/2022 
(quarta-

feira) 
 

10:20h / 
DEI / 

Presencial 

 
53 (terceiro 
grupo de 6 
crianças). 

-- -- -- 
Em função da dinâmica acelerada de finalização do ano letivo, não foi possível 
realizar o encontro. Os docentes já haviam planejado atividades para essa semana. 

24/03/2022 
(quinta-

feira) 
 

8:40h / DEI 
/ Presencial 

 
51 (segundo 
grupo de 6 
crianças*). 

-- -- -- 
Em função da dinâmica acelerada de finalização do ano letivo, não foi possível 

realizar o encontro. Os docentes já haviam planejado atividades para essa semana. 

(Continua) 

 
*Como a turma não tem comparecido de forma completa, propusemos a divisão em dois grupos de 6 crianças.                                                        
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(Conclusão) 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Quant. de 
crianças 

Breve relato sobre a Mediação 

25/03/2022 
(sexta-feira) 

 
DEI / 

Presencial 

 
52 (crianças 
que faltaram 
do terceiro 

grupo). 

- Confecção 
de 

carteirinhas. 
 

- Mediação 
de leitura. 

WATT, Fiona. O 
livro de música 
das crianças. 
Ilustrações de 
Elisa Squillace. 
Londres: 
Usborne, 2012. 

2 

Diante da dificuldade em fazer a carteirinha do Henrique Pessegueiro e Arthur de 
Jesus junto com o grupo, combinei com as professoras que poderiam sentir o melhor 
momento para enviá-los ao longo do dia. Primeiro conseguimos trazer o Henrique 
após o lanche, que não teve problemas quanto ao entendimento, apenas a questão 
com o fato dele se apresentar sempre com um nome que não é o seu; não insisti em 
confrontá-lo e aceitei que ele assinaria como Naruto, após sua saída, relatei a situação 
para as professoras. Já o Arthur começou com mais uma de suas ações de negação e 
interrupção de minha fala; apresentei então um dos livros novos que tem música, isso 
fez com que a atenção dele se voltasse para mim. Após ler mais de uma vez o livro, 
Arthur aceitou fazer alguns rabiscos na carteirinha, foi desse jeito que a carteirinha 
foi enviada. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021-2022). 
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APÊNDICE E – REGISTROS SOBRE OS ENCONTROS REMOTOS SÍNCRONOS E PRESENCIAIS DE INTEGRAÇÃO COM O GV 

 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre o encontro 

16/02/2022 
(quarta-

feira) 
 

8:30h / DEI 
/ Remoto 

53 
Exibição de 

vídeo. 
- 3 

Com o objetivo de propiciar a familiarização e o acolhimento das crianças do GV que 
no próximo período letivo seguirão suas trajetórias escolares no CP2, a equipe da 
Biblioteca Liga da Leitura, de Realengo I, foi convidada para participar do encontro. 
Primeiro, foi exibido um vídeo de apresentação da Biblioteca. Após a exibição, as 
crianças trouxeram perguntas e dúvidas para a Cristiane, bibliotecária responsável 
pela Biblioteca Liga da Leitura. Cristiane explicou um pouco mais sobre as ações e 
atividades desenvolvidas pela Biblioteca. A professora pediu à Cristiane que 
explicasse para as crianças sobre o funcionamento do Clube de Leitores. Eis algumas 
falas das crianças durante o encontro: quando perguntadas, as crianças afirmaram 
que Biblioteca é um local de leitura e as equipes acrescentaram sobre outras 
atividades possíveis de serem desempenhadas no espaço: assistir filmes, conversar 
sobre livros e desenhar; uma criança comentou que visitou uma biblioteca parecida 
com a Biblioteca da Bela, de “A Bela e a Fera”, ao que a responsável pela criança 
disse que se tratava do Real Gabinete Português de Leitura; outra criança ficou 
curiosa sobre os espaços e atividades desenvolvidas no campus Realengo I e 
perguntou se há sala de vídeo, se é possível jogar basquete e se há bola, brinquedos 
e jogos. A equipe da Liga da Leitura chamou a atenção da turma para a árvore 
decorativa que fica no meio da biblioteca. Nesse encontro, não houve tempo hábil 
para realizar a leitura da obra literária selecionada para mediação. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre encontro 

16/02/2022 
(quarta-

feira) 
 

16h / DEI / 
Remoto 

52 

- Exibição de 
vídeo. 

 
- Leitura 
mediada. 

BUITRAGO, Jairo. 
Eloísa e os bichos. 
Ilustrações de 
Rafael Yockteng. 
São Paulo: Pulo do 
Gato, 2013. 

5 

Com o objetivo de propiciar a familiarização e o acolhimento das crianças do GV 
que no próximo período letivo seguirão suas trajetórias escolares no CP2, a 
equipe da Biblioteca Liga da Leitura, de Realengo I, foi convidada para participar 
do encontro. Primeiro, foi exibido um vídeo de apresentação da Biblioteca. Após 
a exibição, as crianças trouxeram perguntas e dúvidas para a Cristiane, 
bibliotecária responsável pela Biblioteca Liga da Leitura. Cristiane explicou um 
pouco mais sobre as ações e atividades desenvolvidas pela Biblioteca, tais como 
o empréstimo domiciliar, o horário de frequência e o Clube dos Leitores. Eis 
algumas falas da turma: as crianças observaram no vídeo que a Liga da Leitura é 
muito grande, com muitos livros e toda colorida; uma criança comentou sobre 
um livro que está lendo, outra criança comentou que há uma série com o mesmo 
título do livro, ao que a equipe da Biblioteca comentou que o livro surgiu antes e 
deu origem à série; as crianças relataram que gostariam de fazer uma festa do 
pijama na biblioteca. A turma demonstrou preocupação quanto ao fato de ainda 
não serem alfabetizados, ao que a Cristiane destacou que na Liga da Leitura há 
livros-imagem, repletos de ilustrações, e que é possível ler esses livros sem ser 
alfabetizado. Posteriormente, na atividade de Mediação de Leitura, a Cristiane 
fez a leitura da obra “Eloísa e os bichos”; durante a leitura, as crianças interagiram 
bastante e fizeram várias observações sobre a narrativa. Ainda que algumas falas 
das crianças não tenham tido relação direta com a Biblioteca Liga da Leitura, a 
interação foi proveitosa, pois oportunizou conhecer o espaço e a equipe da 
Biblioteca. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre o encontro 

23/02/2022 
(quarta-

feira) 
 

8h / 
Encontro 
remoto 

realizado 
apenas com 
a equipe da 
Biblioteca, 

sem a 
presença 

de 
docentes 

51 e 54 

- Exibição 
de vídeo. 

 
- Leitura 
mediada. 

BUITRAGO, Jairo. 
Eloísa e os bichos. 
Ilustrações de Rafael 
Yockteng. São Paulo: 
Pulo do Gato, 2013. 

4 

Com o objetivo de propiciar a familiarização e o acolhimento das crianças do GV que 
no próximo período letivo darão continuidade a suas trajetórias escolares no CP2, a 
equipe da Biblioteca Liga da Leitura, de Realengo I, foi convidada para participar do 
encontro que foi ofertado de forma concomitante para as turmas 51 e 54. Somente 
as crianças da turma 51 compareceram. Cumpre reforçar que o encontro ocorreu 
após determinação que desobrigou a oferta de atividades síncronas no CP2. Primeiro, 
foi exibido um vídeo de apresentação da Biblioteca. Após a exibição, as crianças 
trouxeram perguntas e dúvidas para a Cristiane, bibliotecária responsável pela 
Biblioteca Liga da Leitura. Cristiane explicou um pouco sobre as ações e atividades 
desenvolvidas pela Biblioteca, tais como o empréstimo domiciliar de livros, o horário 
de frequência e o Clube dos Leitores. Sobre o prazo de empréstimo domiciliar, que é 
de uma semana, uma criança comentou que vai precisar de mais de uma semana para 
ler os livros. A turma observou que a Liga da Leitura é espaçosa e que tem uma árvore 
em seu interior; uma criança apontou no vídeo uma obra literária que tem em casa. 
Em seguida, na atividade de Mediação de Leitura, a Cristiane fez a leitura da obra 
“Eloísa e os bichos” e convidou a turma a fazer a leitura das imagens com ela; durante 
a leitura, as crianças interagiram bastante e fizeram vários apontamentos sobre a 
narrativa, tais como: “A escola é estranha, está cheia de bichos”; “A Eloísa está 
sozinha, não está brincando com os insetos”; “Acho que a Eloísa tá triste porque 
ninguém é como ela”; “Eu acho que eles estão de mudança, por isso estão 
conhecendo a cidade”. A interação foi muito rica, as crianças conversaram bastante 
durante todo o encontro. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / 
Horário 

Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre o encontro 

21/03/2022 
(segunda-

feira) 
 

8:00h / DEI 
/ Presencial 

53 
(primeiro 
grupo de 
9 crianças 

- Exibição de 
vídeo. 

 
- Leitura 
mediada. 

DONALDSON, Julia. 
O grúfalo. 
Ilustrador Axel 
Scheffler. São 
Paulo: Brinque-
Book, 1999. 

3 

Em virtude de obra que está ocorrendo na Biblioteca Liga da Leitura (Realengo 
I), o encontro foi realizado na Biblioteca Floresta de Livros. Cristiane, 
bibliotecária da Liga da Leitura, propôs a leitura interativa da obra literária “O 
grúfalo”, a partir de ilustrações avulsas distribuídas entre as crianças: as 
crianças acompanharam a leitura pendurando no “varal de histórias” as 
ilustrações correspondentes aos diversos momentos da narrativa. As crianças 
fizeram comentários: uma criança disse que não sabia ler e, por isso, não 
poderia acompanhar a narrativa, ao que a professora respondeu que outras 
leituras são possíveis que não só a palavra escrita; as crianças notaram a 
diferença de impressão entre as ilustrações avulsas e as ilustrações da obra; 
ao longo da mediação, uma criança se antecipou na escolha das ilustrações 
avulsas; ao fim da mediação, as crianças partilharam um pouco de seus medos 
e suas opiniões sobre a narrativa. Por conta da impossibilidade de visita 
presencial à Liga da Leitura, após a mediação, foi exibido um vídeo de 
apresentação da Biblioteca. Cristiane comentou com as crianças sobre as 
atividades e projetos desenvolvidos na Liga da Leitura: empréstimo domiciliar, 
clube do livro, contação de histórias, etc. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre o encontro  

21/03/2022 
(segunda-

feira) 
 

16:20h / DEI / 
Presencial 

52 
(primeiro 
grupo de 

6 crianças) 

- Exibição de vídeo. 
 

- Leitura mediada. 

DONALDSON, Julia. O 
grúfalo. Ilustrador Axel 
Scheffler. São Paulo: 
Brinque-Book, 1999. 

3 

Diante da obra na Biblioteca de Realengo I, o encontro de 
integração teve de acontecer na Biblioteca do CREIR. Após a 
mediação, passamos o vídeo de apresentação da Biblioteca que 
já foi postado no moodle anteriormente. As crianças fizeram 
algumas perguntas sobre o espaço de Realengo I. 

22/03/2022 
(terça-feira) 

 
8:30h / DEI / 

Presencial 

51 
- Exibição de vídeo. 

 
- Leitura mediada. 

DONALDSON, Julia. O 
grúfalo. Ilustrador Axel 
Scheffler. São Paulo: 
Brinque-Book, 1999. 

14 

Em virtude da obra que está ocorrendo na Biblioteca Liga da 
Leitura (Realengo I), o encontro foi realizado na Biblioteca 
Floresta dos Livros. Cristiane, bibliotecária, se apresentou para 
as crianças e propôs a mediação da leitura do livro “O grúfalo”, 
as crianças se mostraram bem curiosas com a história e algumas 
relataram que já conheciam a mesma. Foi perguntado qual o 
personagem chamou mais atenção delas, foi respondido que a 
coruja. Vera explicou que essa turma tem como tema os 
mistérios da coruja. Após a mediação, foi exibido um vídeo de 
apresentação da Biblioteca. Foi comentado sobre os projetos 
que são feitos e as crianças ficaram encantadas com o tamanho 
e as cores que a Biblioteca Liga da Leitura tem. As crianças 
perguntaram quantos livros tem na biblioteca, Cristiane falou 
que são mais de 3 mil livros e que são organizados por cores. A 
integração foi proveitosa e as crianças demonstraram que estão 
ansiosas para começar essa nova jornada em Realengo I. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre o encontro 

22/03/2022 
(terça-feira) 

 
9:30h / DEI / 

Presencial 

53  
- Exibição de vídeo. 

 
- Leitura mediada. 

DONALDSON, Julia. O 
grúfalo. Ilustrador Axel 
Scheffler. São Paulo: 
Brinque-Book, 199 

14 

Em virtude da obra que está ocorrendo na Biblioteca Liga da 
Leitura (Realengo I), o encontro foi realizado na Biblioteca 
Floresta dos Livros. (CREIR). Cristiane, bibliotecária, se 
apresentou para as crianças e propôs a mediação da leitura do 
livro “O grúfalo”. Após a mediação da leitura, as crianças 
fizeram perguntas e pontuaram o seu personagem favorito.  
Amanda falou que a turma está trabalhando na criação de um 
livro chamado “O menino, o ratinho e a festa do Rei”, as 
crianças contaram que o lançamento do livro acontecerá no dia 
24/03. Foi exibido um vídeo de apresentação da Biblioteca Liga 
da Leitura (Realengo I).  

22/03/2022 
(terça-feira) 

 
13:40h / DEI / 

Presencial 

54 
- Exibição de vídeo. 

 
- Leitura mediada. 

DONALDSON, Julia. O 
grúfalo. Ilustrador Axel 
Scheffler. São Paulo: 
Brinque-Book, 199 

9 

O encontro aconteceu na Biblioteca do CREIR, por conta da obra 
na Biblioteca de Realengo I. Cristiane e Hector se apresentaram 
e fizeram a mediação do livro com o recurso do varal de 
histórias. As crianças participaram bem e gostaram muito. Após 
o momento de mediação assistiram ao vídeo de apresentação 
da Biblioteca de Realengo I. Um comentário interessante sobre 
a servidora Silvia foi feito por uma criança: “Essa daí acho que é 
a diretora”. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre o encontro 

22/03/2022 
(terça-feira) 

 
15h / DEI / 
Presencial 

52 
(segundo 
grupo de 

6 crianças) 

- Exibição de vídeo. 
 

- Leitura mediada 

DONALDSON, Julia. O 
grúfalo. Ilustrador Axel 
Scheffler. São Paulo: 
Brinque-Book, 199 

6 

Esse grupo teve o aluno Arthur Marciano. Levamos alguns 
minutos para conter Arthur que subia no sofá, abria e fechava 
a janela, mexia na corda e nos pregadores. Após esse tempo, 
conseguimos algum tempo de atenção da turma, que estava 
bem agitada. Eles gostaram da atividade com o varal de 
histórias, mas, logo que terminada a história demonstravam 
que queriam ir brincar no pátio então, logo passamos para o 
vídeo para liberar a turma mais rápido. 

22/03/2022 
(terça-feira) 

 
16:20h / DEI / 

Presencial 

54 
(segundo 
grupo de 

6 crianças) 

-- -- -- O encontro não aconteceu por conta de atraso no horário. 

24/03/2022 
(quinta-feira) 

 
15h / DEI / 
Presencial 

54 
(terceiro 
grupo de 

6 crianças) 

- Exibição de vídeo. 
 

- Leitura mediada 

DONALDSON, Julia. O 
grúfalo. Ilustrador Axel 
Scheffler. São Paulo: 
Brinque-Book, 199 

7 

A mediação foi feita pelo Hector. As crianças se mostraram 
muito interessadas em participar da montagem do varal de 
história. Faço destaque para a aluna Isabella que demonstrou 
ficar sentida por não ter a oportunidade de conhecer o 
Bibliotecário que irá recebê-la no Engenho Novo I. 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Data / Horário Turma Ação 
História / Título 

trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre o encontro 

24/03/2022 
(quinta-feira) 

 
16:20h / DEI / 

Presencial 

52 
(terceiro 
grupo de 

6 crianças) 

- Leitura mediada 

DONALDSON, Julia. O 
grúfalo. Ilustrador Axel 
Scheffler. São Paulo: 
Brinque-Book, 199 

7 

A turma ficou muito animada em conhecer o Hector e a 
Cristiane. Eles estavam agitados por conta do aniversário da 
Luna, então optamos por não passar o vídeo, em vista também 
do horário. 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 
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APÊNDICE F – REGISTRO SOBRE ENCONTRO PRESENCIAL DE INTEGRAÇÃO COM DISCENTE ACOMPANHADO PELO NAPNE 

 

Data/Horário Criança Atividade 
Obra literária / 

História 
Breve relato sobre o encontro 

14/03/2022 
(segunda-feira) 
 

13:40h / 
Presencial 

Arthur de 
Jesus 

Marciano 
(turma 52) 

- Mediação de 
Leitura.  

STRZALOWSKA, 
Malgorzata. D de 
dinossauro. São 
Paulo: Salvat, 2010. 

Encontro de integração individual com Arthur, da turma 52, que é acompanhado pelo 
NAPNE/CREIR. Estiveram presentes as equipes do NAPNE/CREIR (Cíntia e Ester), da 
Biblioteca Liga da Leitura/Realengo I (Cristiane e Hector) e da Biblioteca Floresta de 
Livros/CREIR (Felipe e Natalia). Arthur possui Transtorno do Espectro Autista, não oralizado 
e com agitação motora. No momento de entrada na Biblioteca Liga da Leitura, Arthur 
avistou o violão e foi diretamente pegá-lo; ele apresenta interesse por atividades que 
envolvam a musicalização/música. A agitação motora ficou bastante evidenciada durante 
todo o encontro. Durante a mediação de leitura, que foi acompanhada por um fundo 
musical de violão, ele acompanhou a narrativa sentado: em alguns momentos, dedicou 
atenção, em outros, interagiu com uma cobra de brinquedo. Cíntia, coordenadora do 
NAPNE/CREIR, esclareceu que ainda que o Arthur tenha parecido estar desatento à 
atividade, na realidade, ele compreendeu tudo o que ocorreu ao seu redor. Ele circulou por 
todo o espaço da Biblioteca, manuseou livros e expressou interesse por brinquedos. Livros 
do acervo corrente da Biblioteca que traziam cobras como personagens foram 
apresentados ao Arthur. Após a mediação, a obra selecionada foi oferecida para manuseio, 
ao que ele não expressou interesse. Arthur voltou a manusear o violão e dedilhou acordes, 
o que chamou a atenção para a sua noção de ritmo musical. Já ao fim do encontro, Arthur 
fez fotos da Biblioteca com uma máquina fotográfica de brinquedo, além de fazer 
brincadeiras com o grupo que o acompanhava. Em linhas gerais, a interação foi muito 
positiva. 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 
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ANEXO A – DOCUMENTO QUE FORMALIZA O PROJETO BIBLIOTECA INDICA 

 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

CENTRAL DE BIBLIOTECAS 

 

PROJETO BIBLIOTECA INDICA 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O Brasil, e em particular o Estado do Rio de Janeiro, enfrenta uma pandemia 

que modificou de forma abrupta os hábitos e tem confinado boa parte da população 

como medida indicada pelos órgãos de saúde. As escolas, da mesma forma, buscam 

novas maneiras de promover recursos educacionais para sua comunidade. 

Atualmente é possível acessar pela internet recursos digitais educativos na 

íntegra, realizados por pessoas físicas e instituições, que vão de ebooks a vídeos 

atuais, sem custos para o usuário. A leitura promove novos conhecimentos, tem 

função terapêutica e ajuda a desenvolver o senso crítico do cidadão. 

Os bibliotecários e suas equipes no Colégio Pedro II, atentos a essa situação e 

em discussão permanente por meio de aplicativos de mensagem, decidiram em 

reunião online adotar as orientações que a UNESCO pontuou em artigo na sua página 

(UNESCO, 2020): promover bibliotecas digitais e recursos digitais educativos. 

 

AÇÕES: 

 

● Pesquisa periódica de materiais para acesso aberto voltado para seu público: 

segmento, faixa etária, tipo de biblioteca; 

● Envio aos setores nos campi destinados a comunicação com a comunidade 

escolar: Setor de comunicação e/ou Direção Geral com o título Biblioteca Indica; 

● Divulgação nas redes sociais da biblioteca que fez a pesquisa (para a biblioteca 

que tiver essas contas); 
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● Adoção dos seguintes critérios: e-books de domínio público (sem licença 

proprietária ou que esteja no Site Domínio Público); páginas pessoais de professores 

e/ou escritores de reconhecimento na área de educação; projetos de outras 

instituições de ensino público; projetos autorais; 

● Criação de perfil para a Central de Bibliotecas nas redes sociais para 

divulgação das bibliotecas; 

● Compartilhamento de sites e recursos entre as equipes; 

● Criação de recursos visuais pelas bibliotecas para divulgação: vídeos, 

infográficos e fotos. 

 

Início do Projeto: maio de 2020 e revisado periodicamente. 

 

RECURSOS: 

 

Em período de trabalho remoto os recursos serão dos próprios servidores e 

após o retorno às aulas haverá reavaliação das ações. Em caso de continuidade que 

seja liberado as máquinas nas bibliotecas para redes sociais e similares. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

As ações estão voltadas para o campus de localização da biblioteca e o seu 

público-alvo. Essa medida não é a única atividade prestada nesse período, outras 

ações estão em curso, mas voltadas para a retomada do trabalho presencial. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

UNESCO. Bibliotecas digitais podem assegurar continuidade enquanto a 
COVID-19 reduz a atividade acadêmica. abr. 2020. Disponível em: 
https://pt.unesco.org/news/bibliotecas-digitais-podem-assegurar-continuidade-
enquanto-covid-19-reduz-atividade-academica. Acesso em: 18 maio 2020. 
 

 

 

https://pt.unesco.org/news/bibliotecas-digitais-podem-assegurar-continuidade-enquanto-covid-19-reduz-atividade-academica
https://pt.unesco.org/news/bibliotecas-digitais-podem-assegurar-continuidade-enquanto-covid-19-reduz-atividade-academica
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