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1 INTRODUÇÃO 

 

Este relatório apresenta as informações detalhadas relativas às atividades 

desenvolvidas no ano-calendário de 2020 pela equipe da Biblioteca Floresta de Livros 

(BFL) do Centro de Referência em Educação Infantil Realengo (CREIR) do Colégio 

Pedro II (CP2). O ano-calendário de 2020 compreendeu o período entre janeiro/2020 

e dezembro/2020. 

Assinale-se que o último relatório de atividades da BFL foi produzido em 2017 

e contemplou o período trienal de 2014 a 2017 (COLÉGIO PEDRO II, 2017).  

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19, configurando-se como 

um período desafiador para todos os setores que interagem com o campo da 

Educação em nível mundial.  

Em todo o mundo, escolas e bibliotecas foram fechadas em prol de um 

pensamento coletivo de cuidado e preservação da vida. Todavia, fechar bibliotecas e 

escolas não ocasionou o encerramento total dos serviços prestados por essas 

instituições, mas, sim, apresentou-se como imperativo para a remodelagem desses 

serviços para atender a comunidade em afastamento social. 

Na esfera do CREIR, a equipe da BFL acompanhou a tendência global na área 

da Biblioteconomia e da Educação e buscou atender a comunidade escolar em 

afastamento das atividades presenciais. A missão da BFL foi o cerne condutor de 

todas as ações planejadas e desenvolvidas durante o ano-calendário de 2020, a 

saber:  

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 das competências requeridas para a 
aprendizagem ao longo da vida, tendo como base a imaginação e a 
oportunidade de experimentar o prazer da leitura (COLÉGIO PEDRO II, 
[2021], p. 12). 

 

Em face ao exposto, foi imprescindível planejar ações que atendessem as 

demandas das crianças do CREIR que se encontravam, e ainda se encontram, em 

afastamento social. Nesse período, ficou evidente que as Bibliotecas são instituições 

capazes de oferecer serviços qualificados, ainda que à distância. Curadoria de 

acervos digitais de livros para leitura, de recursos audiovisuais, de brincadeiras e 
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passeios virtuais, além de atividades de Mediação de Leitura em tempo real foram 

algumas das várias possibilidades constatadas e praticadas.    

Este documento foi organizado em três eixos; cada eixo representa a 

especificidade da ação desenvolvida, quais sejam: atividades-fim, atividades 

administrativas e ações de formação.   
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2 ATIVIDADES-FIM  

 

As atividades-fim são aquelas direcionadas para os usuários da Biblioteca que, 

no caso da BFL, são os discentes do CREIR. 

Em virtude da pandemia, o trabalho à distância se impôs e as atividades-fim da 

BFL foram reformuladas para atender remotamente a comunidade escolar. Em vista 

disso, a equipe se planejou e se inseriu em projetos e ações de maneira a validar a 

sua missão. Esses projetos e ações serão discorridos nesta seção.  

Saliente-se que algumas das atividades remotas realizadas foram avaliadas 

pelos responsáveis através de formulários enviados pela equipe. A coleta e a 

interpretação dessas avaliações embasaram o dimensionamento dos efeitos das 

ações desenvolvidas, o que, certamente, enriquece este documento.   

 

2.1 PROJETO BIBLIOTECA INDICA 

 

Desde maio de 2020, por meio do Projeto Biblioteca Indica, idealizado pela 

Central de Bibliotecas em parceria com as demais Bibliotecas do CP2, a equipe da 

BFL atuou fazendo a curadoria de conteúdos digitais abertos disponíveis na internet 

para posterior difusão junto à comunidade escolar.  

A pesquisa e a posterior publicação dos conteúdos envolveram seis etapas: 

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

de interesse do público infantil;  

2) Seleção dos recursos; 

3) Redação do texto para publicação, com atenção à adequação da linguagem ao 

público infantil;  

4) Encaminhamento do texto via e-mail para a Coordenação de Projetos para que a 

publicação fosse feita no blog; 

5) A Coordenação de Projetos faz a notificação da equipe da BFL, informando que foi 

feita a publicação;  

6) A equipe da BFL faz a divulgação do link da publicação para os responsáveis, via 

e-mail e grupo do WhatsApp.  
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Ao longo de 2020, foram realizadas 20 publicações do Biblioteca Indica no blog 

do CREIR e todo o conteúdo foi organizado em seções segundo a tipologia dos 

recursos veiculados, a saber: 

- Curadoria e divulgação de livros digitais de Literatura Infantil para compor a seção 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet. Foram publicados 15 títulos; 

- Curadoria e divulgação de 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 26 filmes/animações, 4 

histórias para ouvir/podcasts, 3 listas de reprodução de músicas e 1 plataforma para 

pesquisa de sons produzidos pelos animais (Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard - 

FNJV); 

- Produção de vídeos de contação de histórias e leituras mediadas para publicação 

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

Conto. Tendo em vista proporcionar a interação com a comunidade escolar, algumas 

dessas produções contaram com a participação de crianças, familiares e servidores 

do CREIR. Foram publicados 7 vídeos de contação de histórias/leitura mediada; 

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

Foram publicadas 2 visitas virtuais a exposições, 1 passeio virtual pelo Zoológico e 1 

viagem virtual aos principais pontos turísticos de Brasília; 

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

a seção Território do Brincar1. Foram publicadas 5 indicações de brincadeiras e 1 

plataforma virtual para colorir; 

                                                           
1 Essa seção foi inspirada no Projeto Território do Brincar, resultado de um trabalho de escuta, 
intercâmbio de saberes, registro e difusão da cultura infantil. Entre abril de 2012 e dezembro de 2013, 
os documentaristas Renata Meirelles e David Reeks, acompanhados de seus filhos, percorreram o 
Brasil. Eles visitaram comunidades rurais, indígenas, quilombolas, grandes metrópoles, sertão e litoral, 
revelando o país através dos olhos de nossas crianças. Renata e David registraram as sutilezas da 
espontaneidade do brincar, que nos apresenta a criança a partir dela mesma. Em cada encontro, 
surgiam intensas trocas e diálogos, por meio de gestos, expressões e saberes que foram 
cuidadosamente registrados em filmes, fotos, textos e áudios. Um intercâmbio onde pesquisadores e 
crianças se encontraram no fazer e no brincar, sempre aprendendo um com o outro. Este intenso 
trabalho de pesquisa foi sistematizado, dando origem a diversas produções culturais: um filme de longa-
metragem, dois livros e duas séries infantis para TV, filmes de curta-metragem, artigos, além de uma 
exposição itinerante que, entre 2014 e 2015, percorreu o Brasil para levar um pouco do Território do 
Brincar para escolas, festivais, praças, etc. Dando continuidade a essa pesquisa, a equipe do Território 
do Brincar seguirá rumo a terras distantes, além das fronteiras nacionais, e continuará produzindo 
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- Produção do Álbum da Floresta, que consistiu em um álbum digital em 2 volumes 

com paródias fotográficas enviadas pelas crianças e por alguns docentes. A paródia 

fotográfica foi realizada tendo como base a capa da obra Telefone Sem Fio, dos 

autores Ilan Brenman e Renato Moriconi.  

Até o mês de julho de 2020, as publicações eram feitas semanalmente; 

entretanto, para dar conta de outras atividades, a frequência de publicações foi 

reduzida à bimensalidade. 

 

2.1.1 Avaliação 

 

Ao término de 2020, na data de 2 de dezembro, foi encaminhado um formulário 

aos responsáveis solicitando que avaliassem como o Biblioteca Indica repercutiu nas 

crianças do CREIR. O formulário ficou aberto até 20 de janeiro de 2021. Cabe salientar 

que o preenchimento não foi compulsório e, desse modo, obteve-se um total de 48 

respondentes, dos quais: 

- 54,2% são responsáveis de crianças do Grupamento 5 (G5): 

 

Gráfico 1 - Turma/Grupamento da criança 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 

 

 

 

                                                           
materiais que tragam a infância de todos para dentro de escolas, instituições e famílias (PROJETO 
TERRITÓRIO DO BRINCAR, [2012?]). 
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- 79,2% informaram que acessam junto com a sua criança as publicações do projeto 

e 20,8% informaram que não acessam:  

 

Gráfico 2 - Acesso às publicações do Biblioteca Indica 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 

 

- Dentre aqueles que acessam, 50% acessam as publicações de vez em quando. 

31,6% acessam sempre que há uma nova publicação e 18,4% raramente acessam: 

 

Gráfico 3 - Frequência de acesso às publicações do Biblioteca Indica 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 
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- 64,9% avaliaram os conteúdos publicados com o conceito Muito Bom e 35,1% 

avaliaram com o conceito Bom:  

 

Gráfico 4 - Avaliação dos conteúdos publicados no Biblioteca Indica 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 

 

- 38,9% elegeram os filmes como o conteúdo preferido das crianças. Em segundo 

lugar, com 33,3%, ficaram os vídeos de contação/leitura mediada. E em terceiro, com 

22,2%, os livros: 

 

Gráfico 5 - Seções preferidas do Biblioteca Indica 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 
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- 72,9% disseram que estavam sendo notificados sobre as novas publicações. Destes, 

59,5% afirmaram que estavam sendo notificados sempre que houvesse uma nova 

publicação: 

 

Gráfico 6 - Notificação sobre as publicações do Biblioteca Indica 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 

 

Gráfico 7 - Frequência com que os responsáveis recebem notificações sobre as publicações do 
Biblioteca Indica 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 

 

Ainda que o número de respondentes tenha sido pouco expressivo, haja vista 

que o CREIR tem um total de 168 discentes, a avaliação foi bastante oportuna, pois 

contribuiu para que a equipe da BFL pudesse compreender melhor as visões que os 

responsáveis têm sobre o Projeto e também sobre possíveis dificuldades enfrentadas 

quanto ao acesso.  
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Como o questionário não foi de caráter obrigatório, os números aqui 

apresentados serão interpretados sob a perspectiva da lógica indutiva, o que propicia 

a elaboração de ilações e hipóteses em detrimento de afirmações absolutas. Para 

tecer interpretações sob tal perspectiva, foi de fundamental importância reservar um 

espaço livre para que os responsáveis pudessem fazer colocações e apontamentos 

subjetivos.  

Ficou patente que os pequenos preferiram os recursos audiovisuais (filmes e 

vídeos de Mediação de Leitura) aos livros. Talvez esse cenário se justifique pelo fato 

de que o livro apresente a necessidade de um leitor adulto para mediá-lo ao passo 

que os recursos audiovisuais possam ser acessados de maneira mais independente 

pelas crianças, como aponta este responsável:  

- “Determinei um horário para acesso aos livros e suas histórias. Normalmente, ele 

como não sabe ler e nem sempre estou disponível, dou preferência a ilustrações e 

histórias contadas. Depois, comentamos o que ele entendeu” (RESPONSÁVEL A, 

2020-2021). 

 Embora as notificações tenham sido realizadas maciçamente junto aos 

responsáveis, é notório que a frequência de acesso às publicações não foi expressiva. 

Uma justificativa possível reside na falta de tempo para equilibrar todas as tarefas 

diárias, como relatam estes responsáveis:  

- “Como tenho 2 filhos pequenos e trabalho fora, fica bem complicado fazer qq 

[qualquer] atividade on line” (RESPONSÁVEL B, 2020-2021). 

- “O projeto é muito bom, preciso me organizar melhor para sermos mais frequentes” 

(RESPONSÁVEL C, 2020-2021). 

- “Não tenho críticas ao projeto acho ele bem interessante e proveitoso as crianças, 

por faltar tempo q [que] não acesso com mais frequência” (RESPONSÁVEL D, 2020-

2021). 

 Alguns responsáveis apresentaram dificuldades com relação ao recebimento 

de notificações sobre novas publicações: 

- “Eu não tenho conhecimento, deste projeto ou se li, não sou procurar para participar, 

participei com ela de uma contação de história qual enviamos um vídeo dela inclusive” 

(RESPONSÁVEL E, 2020-2021). 
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- “Chegando [Checando] meu emails vi apenas um sobre a biblioteca. Mas vou passar 

a acompanhar com ele no YouTube. Gratidão a vcs [vocês] por tudo que fazem” 

(RESPONSÁVEL F, 2020-2021). 

- “Por favor atualizar cadastro com email daniluccaa2708@gmail.com para conseguir 

acesso as informações” (RESPONSÁVEL G, 2020-2021). 

Cumpre sublinhar que os e-mails utilizados para comunicar as publicações do 

Projeto às famílias foram retirados da listagem fornecida pelo Setor de Orientação 

Educacional e Pedagógica (SOEP/CREIR). Decerto, seja o caso de solicitar ao SOEP 

a revisão de e-mails dos responsáveis para dirimir problemas relativos à comunicação. 

 Há também a questão de dificuldades tecnológicas que se apresentaram, como 

bem coloca este responsável: 

“Infelizmente por falta de tempo, pois preciso trabalhar fora. Meu filho fica 
sem o acesso às informações. Mas acompanhando o grupo da escola vejo 
que o trabalho realizado a distância em relação a biblioteca tem sido bastante 
legal para as crianças” (RESPONSÁVEL H, 2020-2021).  

 

 Para finalizar, alguns responsáveis pontuaram a relevância do projeto para o 

momento difícil pelo qual os pequenos estão passando:  

Boa tarde! Parabenizo a iniciativa da biblioteca de fazer esse projeto que 
ajudou bastante nesse tempo difícil. Gostamos das publicações e como na 
pesquisa não tinha a opção de marcar mais de um item coloco que por aqui 
o item para viajar e se encantar é bastante apreciado, inclusive, deixo a dica 
de incluir passeios virtuais por museus e zoológicos do mundo. Tive a 
curiosidade de assistir o biblioteca indica de outro campi e fiquei encantada 
com a opção dessa viagem virtual pelo mundo. As dicas de espetáculos 
musicais pras crianças também seria interessante e acrescentar um item 
apresentando o folclore brasileiro acho que seria interessante também. 
Obrigada à equipe! (RESPONSÁVEL I, 2020-2021). 

  

Na vdd [verdade] a Luiza gosta de todas hora do conto, fonoteca e etc. 
Sempre leio pra ela a noite antes de dormir uma historinha do biblioteca indica 
e ela gosta muito e eu TMB [também]. A gente se diverte muito damos muitas 
risadas e as vezes pegamos no sono antes de acabar a história. Obrigada 
pelo carinho de sempre mandar uma historinha pra gente (RESPONSÁVEL 
J, 2020-2021). 

 

 Em geral, o Projeto Biblioteca Indica, foi bem avaliado pelos responsáveis. Os 

apontamentos transcritos acima serão utilizados como fundamento para otimizá-lo 

tendo em vista ampliar o seu alcance, tanto para as famílias quanto para o corpo 

docente do CREIR, pois muitos conteúdos veiculados evidenciam certo potencial 

pedagógico. 
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2.2 CANAL DA BFL NO YOUTUBE 

 

Em junho de 2020, a equipe da BFL criou o seu canal no YouTube. O que 

motivou a criação do canal foi a necessidade de encontrar uma plataforma que 

funcionasse como um repositório para as produções audiovisuais da equipe que, em 

sua maioria, estão vinculadas a atividades de mediação e incentivo à leitura literária 

infantil.  

O canal está à disposição de outras equipes do CREIR que tenham interesse 

em estabelecer parcerias com a Biblioteca para produzir e disseminar conteúdos que 

se enquadrem neste viés. 

Em 2020, o canal contou com 41 inscrições, 7 publicações de vídeos de 

contação de histórias e leitura mediada e 633 visualizações. Todos os vídeos 

compuseram a seção Hora do Conto do Projeto Biblioteca Indica. 

 

Figura 1 - Estatísticas de acesso ao canal da BFL no YouTube 

 
Fonte: Canal da BFL no YouTube (2020). 

 

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

foram categorizados como não listados e não estão visíveis no canal, pois neles foram 
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lidas, na íntegra, obras literárias, ou os rostos das crianças foram expostos; nessa 

opção, somente as pessoas com acesso ao link conseguem assisti-los.  

 

2.2.1 Avaliação 

 

O formulário aplicado aos responsáveis sobre o Biblioteca Indica, mencionado 

em 2.1.1, trazia duas questões sobre o canal no YouTube, eis alguns números:  

- 54,2% dos respondentes afirmaram que acessam junto com a sua criança o canal. 

45,8% não acessam:  

 

Gráfico 8 - Acesso ao canal da BFL no YouTube 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 
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- Dentre aqueles que acessam o canal, 65,4% o fazem de vez em quando, ao passo 

que 26,9% acessam sempre que há uma nova publicação e 7,7% raramente acessam:  

 

Gráfico 9 - Frequência de acesso ao canal da BFL no YouTube 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 

 

Os números denotam que muitas famílias não acessam o canal e, quando o 

fazem, não é sempre. Os mesmos motivos destacados em 2.1.1 cabem aqui: falta de 

tempo, a necessidade de um adulto ao lado da criança para mediar o acesso e as 

barreiras tecnológicas. 

 

2.3 PROJETO CAIXA VIAJANTE 

 

O Projeto Caixa Viajante, idealizado pela servidora Natalia Moraes, vem sendo 

conduzido desde outubro de 2020. Esse Projeto consiste em uma caixa itinerante que 

transporta um acervo de variados recursos destinados ao público infantil: livros, DVDs 

de filmes e músicas, atlas, receitas culinárias, lápis de cor, canetinhas, passatempos, 

giz de cera, folhas avulsas para desenhar e pintar, caderno de desenho, brinquedos, 

joguinhos, CDs de música, além de produtos para a assepsia de todos os itens e 

consequente proteção contra a Covid-19, tais como pacote de lenços umedecidos em 

álcool 70%, frasco de álcool 70% em gel ou aerossol e rolo de filme plástico em PVC 

para o envelopamento dos itens.  
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A Caixa Viajante percorre as casas dos servidores e crianças do CREIR com a 

finalidade de proporcionar momentos de lazer e interação entre as famílias da 

comunidade escolar por meio da troca afetiva dos recursos transportados. 

Alguns livros que estão em circulação na Caixa foram retirados do acervo da 

BFL na condição de empréstimo domiciliar, conforme explicitado em 2.5. Assim, os 

mesmos estão sob a qualidade de acervo em empréstimo e não poderão ser retirados 

da caixa, trocados e/ou apossados. As crianças, suas famílias e servidores que 

receberem esses livros poderão fazer uso desse acervo compreendendo-o como um 

serviço de empréstimo. Essa foi a solução encontrada pela equipe para que o acervo 

da BFL pudesse ir ao encontro da comunidade escolar. 

Antes de a Caixa iniciar o seu percurso por uma turma, os familiares e 

servidores envolvidos são notificados com antecedência via e-mail e WhatsApp para 

que possam confirmar o seu interesse em participar.  

Diante da iminência de ingresso no Ensino Fundamental I, optou-se por iniciar 

o projeto com o G5. Futuramente, o Projeto será estendido aos demais Grupamentos. 

Em 2020, a Caixa começou a circular entre as famílias e servidores envolvidos com 

as turmas 52 e 53; em 2021, a Caixa será enviada para circulação entre as turmas 51 

e 54.  

Como a Caixa ainda não concluiu o seu itinerário em nenhuma das turmas que 

está circulando, não foi realizada a avaliação acerca do Projeto. Contudo, algumas 

famílias já encaminharam para a equipe da BFL algumas fotografias que documentam 

a interação com a Caixa. 
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Fotografia 1 - Discente usando os recursos da Caixa Viajante 

 
Fonte: Acervo Pessoal (2020). 

 

Fotografia 2 - Discente interagindo com a Caixa Viajante 

 
Fonte: Acervo Pessoal (2020). 

 

 Quando a Caixa concluir o seu trajeto em uma das turmas, será aplicado um 

formulário de avaliação para dimensionar a sua repercussão entre as crianças e suas 

famílias. 
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2.4 ATIVIDADE SÍNCRONA 

 

Em 22 de dezembro de 2020, a equipe da BFL ofereceu para todos os 

Grupamentos do CREIR uma atividade em tempo real na qual uma pequena peça 

teatral foi encenada com o uso de fantoches. O link para acesso à transmissão da 

atividade foi enviado com antecedência para as famílias, professores e demais 

servidores. 

A peça, encenada pela própria equipe, foi resultado de uma adaptação da obra 

de Literatura Infantil Uma História Atrapalhada, dos autores Gianni Rodari e 

Alessandro Sanna. O encontro foi realizado por meio da plataforma Google Meet. Os 

Grupamentos do CREIR foram atendidos em três sessões, da seguinte forma: às 10h, 

G3; às 14h, G4; e às 17h, G5.  

Essa atividade buscou promover a interação entre as crianças, seus familiares, 

a equipe da BFL e demais servidores, além de contribuir para o incentivo à leitura 

através da ludicidade e da promoção do acervo da BFL, assim como a difusão do 

Teatro enquanto relevante manifestação cultural. 

 

2.4.1 Avaliação 

 

Tendo em vista as três sessões realizadas, participaram um total de 33 

pessoas: 28 crianças, algumas acompanhadas dos responsáveis, e 5 servidores. 

No que concerne à avaliação da atividade, em 22 de dezembro, encaminhou-

se aos responsáveis um formulário para preenchimento voluntário. O formulário ficou 

aberto até 20 de janeiro de 2021. Obteve-se um total de 12 respondentes, dos quais:  
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- 58,3% optaram pelo conceito Muito Bom para avaliar o encontro. 41,7% optaram 

pelo conceito Bom: 

 

Gráfico 10 - Avaliação da atividade síncrona 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 

 

- 100% afirmaram que a BFL deve oferecer atividades em tempo real com mais 

frequência, caso perdure a pandemia:  

 

Gráfico 11 - Opinião dos responsáveis sobre a oferta de atividades em tempo real, caso perdure a 
pandemia 

 
Fonte: Dados do formulário google (2020-2021). 

 

Alguns responsáveis apontaram sugestões para a melhoria de atividades 

síncronas, sobretudo referente aos problemas de áudio, como é observável nos 

relatos subsequentes: 
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Nessa atividade o áudio baixo não permitiu entender perfeitamente as falas, 
tinha que ter um pouco mais de atenção e será necessário obter mais 
disciplina das crianças e responsáveis na hora das apresentações pra que 
todos prestem atenção, muito borburinho. A proposta de fantoche achei 
magnífica, tudo que traz os personagens do livro pra encenação as crianças 
amam e vcs [vocês] podem combinar com a equipe de música pra fazer a 
encenação com música. Parlendas também seria interessante, usar figuras 
de histórias onde elas possam contar o conto e reinventar seria legal também 
(RESPONSÁVEL K, 2020-2021). 
 
Como a atividade foi super rápida, talvez colocar 2 seria interessante. Outra 
coisa seria pensar uma forma de organizar as falas via microfones pois, 
apesar de serem crianças, muitos falando ao mesmo tempo atrapalha um 
pouco. Não é simples mas penso ser possível com a contribuição dos 
responsáveis (RESPONSÁVEL L, 2020-2021). 
 
Em alguns momentos não conseguia ouvir vocês, devido aos vários áudios 
abertos, acho [que] deveriam orientar os responsáveis de como se deve usar 
a plataforma, áudios desligados, iriam melhorar qualidade da apresentação, 
se não fica muito confuso... Espero ter ajudado com o comentário e agradeço, 
Alice adorou ver e ouvir vocês (RESPONSÁVEL M, 2020-2021). 

 

Sob a ótica quantitativa, a presença das crianças não foi significativa. Esse foi 

o único encontro síncrono promovido em 2020 pela equipe da BFL e era desejável 

que mais atividades nesse sentido pudessem ter sido realizadas. Entretanto, havia a 

necessidade de encaixar quaisquer atividades síncronas em um cronograma 

preestabelecido pela Coordenação Pedagógica, o que inviabilizou a realização de 

mais ações nesse sentido.   

 

2.5 RETIRADA DE ITENS DO ACERVO 

 

Com a anuência da Coordenação Setorial, nas datas de 5 de outubro de 2020 

e 18 de novembro de 2020, foram retirados do acervo da BFL um exemplar de 46 

títulos e 8 fantoches para empréstimo domiciliar para a equipe.  

Os títulos e os fantoches estão nas residências dos servidores da equipe e 

foram retirados para utilização em ações remotas de Mediação de Leitura para as 

turmas do CREIR. Segue a relação de todo o acervo retirado:  

 

- Para atividade de leitura mediada em parceria com o SOEP/CREIR: 

1) A preciosa pergunta da pata (Animais da fazenda). 
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- Para composição do acervo da Caixa Viajante da turma 52: 

1) A cinderela das bonecas (Princesas);  

2) Cabritos, cabritões (Animais da fazenda); 

3) Eu nunca vou comer um tomate (Contos).  

 

- Para composição do acervo da Caixa Viajante da turma 53: 

1) Beleléu (Monstros);  

2) Gabriel, já para o banho! (Família);  

3) Orelha de limão (Animais da fazenda).  

 

- Para composição do acervo da Caixa Viajante da turma 54, que iniciou a circulação 

em 20 de janeiro de 2021: 

1) Curupira, brinca comigo? (Folclore);  

2) Foi assim! Não foi assim não… (Animais);  

3) O monstruoso segredo de Lili (Contos).  

- Para a atividade síncrona de teatro de fantoches: 

1) Lobo mau (fantoche); 

2) Patinho (fantoche); 

3) Cachorro (fantoche);  

4) Cobra (fantoche); 

5) Branca de Neve (fantoche); 

6) Avô (fantoche);  

7) Porquinho (fantoche); 

8) Coelhinho (fantoche).  

9) Uma história atrapalhada (Livro - Versões de contos). 

 

- Para a equipe desenvolver atividades de Mediação de Leitura ao longo do período 

de afastamento social: 

1) A aranha aventureira (Animais);  

2) E o dente ainda doia (Animais);  

3) Minhocas comem amendoins (Animais);  

4) O coelhinho insone (Animais);  
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5) O ratinho, o morango vermelho maduro (Animais);  

6) Qual o sabor da lua? (Animais);  

7) A bruxinha curiosa (Bruxas);  

8) A galinha ruiva (Contos clássicos);  

9) Menina bonita do laço de fita (Contos clássicos);  

10) O casamento da dona baratinha (Contos clássicos);  

11) A manta (Contos);  

12) A pirilampéia e os dois meninos de tatipurum (Contos);  

13) Antenor, o alfaiate (Contos); 

14) Azul (Contos); 

15) Os fantásticos livros voadores de Modesto Máximo (Contos);  

16) Pedro e lua (Contos);  

17) A raposa amiga (Animais da fazenda);  

18) Camilão, o comilão (Animais da fazenda);  

19) Sete patinhos na lagoa (Animais da fazenda);  

20) Alafiá, a princesa guerreira (Contos africanos);  

21) Obax (Contos africanos);  

22) Por que o elefante tem tromba? (Contos africanos);  

23) Até as princesas soltam pum (Princesas);  

24) Boa noite, Marcos! (Família);  

25) Macaquinho (Família);  

26) Papai! (Família);  

27) Chapeuzinho amarelo (Versões dos contos);  

28) O galinho que interrompia (Versões dos contos);  

29) O lobo voltou! (Versões dos contos);  

30) Tico e os lobos maus (Versões dos contos);  

31) Festa no céu/Festa no mar (Folclore);  

32) O bicho folharal (Folclore);  

33) Zeus, brinca comigo? (Folclore);  

34) O Grúfalo (Monstros);  

35) Quem tem medo de monstro? (Monstros).  
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3 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Nesta seção, serão apresentadas todas as ações de planejamento e técnico-

administrativas conduzidas na BFL. 

 

3.1 COMPRA DE LIVROS E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO 

  

 Compreendendo que o desenvolvimento do acervo é um processo social que 

precisa envolver toda a comunidade escolar, a equipe da BFL elaborou um formulário 

na plataforma Formulários Google para que os servidores pudessem sugerir, de modo 

sistematizado, títulos para compra e posterior incorporação ao acervo da Biblioteca. 

Algumas sugestões já foram consideradas, contudo, percebe-se que não houve 

grande aderência dos servidores ao formulário, uma vez que apenas 6 sugestões 

foram encaminhadas.  

Não foi determinado um prazo para encerrar a coleta de sugestões por meio do 

formulário, justamente para que esse processo se torne uma rotina que envolva toda 

a comunidade escolar. No futuro, existe a intenção de formar uma comissão mista de 

seleção de acervos, composta pelos servidores da BFL e pelos docentes do CREIR, 

além de incluir o formulário de sugestões na aba da BFL no blog do CREIR. 

As sugestões de compra dos servidores serão sempre avaliadas segundo 

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

da Biblioteca, podendo receber um parecer favorável ou não, o que será previamente 

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

favorável serão arrolados na lista 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 enviaram sugestões.  

Em junho de 2020, foi realizado pregão para compra de acervo para o Sistema 

de Bibliotecas do CP2. Para a BFL, foi reservado o montante de R$ 70.800,00, 

distribuídos da seguinte forma: R$ 59.000,00 para compra de livros literários infantis 

e R$ 11.800,00 para aquisição de paradidáticos. Ressalte-se que livros paradidáticos 
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não são utilizados no CREIR, portanto, o valor atribuído para a sua compra foi 

remanejado para outras Bibliotecas.  

 Na listagem para compra de livros literários infantis, que vinha sendo produzida 

ao longo dos últimos dois anos, foram incluídos um total de 330 títulos para 

levantamento sobre a possibilidade de aquisição junto ao fornecedor. Desses 330 

títulos, o fornecedor sinalizou que 232 títulos estão disponíveis para efetiva compra.  

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

avaliação para confirmar a incorporação ao acervo.  

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

Bibliotecas foi questionada pela equipe da BFL acerca da possibilidade de compra de 

recursos audiovisuais. A mesma respondeu 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 essa 

demanda fosse apresentada à Coordenação Setorial do CREIR. 

Para finalizar, de acordo com a informação fornecida pela Central de 

Bibliotecas, cumpre destacar que o processo de compra de acervo ocorrerá 

bienalmente. 

 

3.2 COMPRA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 

 

Em 2020, a Central de Bibliotecas e a Coordenação Administrativa do CREIR 

identificaram as necessidades de mobiliários e equipamentos junto aos setores para 

registrar uma intenção de compra. 

Em março de 2020, em atenção à elaboração do Plano Anual de Contratações, 

a Coordenação Administrativa solicitou às chefias do CREIR que encaminhassem 

suas listagens de itens relevantes para uma melhor produtividade e eficiência. 

Atentando para boas práticas de ergonomia, a listagem da BFL foi encaminhada em 

20 de março de 2020. Em seguida, de forma condensada, encontram-se todos os 

móveis e equipamentos considerados necessários que foram encaminhados à 

Coordenação Administrativa:  

- Cadeira de escritório giratória operacional, quantidade: duas (2) unidades;  

- Estação (mesa) de trabalho em “L”, quantidade: duas (2) unidades; 
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- Gaveteiro volante, contendo de três a quatro gavetas, quantidade: uma (1) unidade; 

- Apoio para os pés, com regulagem de inclinação e altura, quantidade: duas (2) 

unidades; 

- Prateleira aérea para acondicionamento do acervo de fantoches da Biblioteca, 

quantidade: três (3) unidades; 

- Computador de mesa, quantidade: uma (1) unidade; 

- Leitor de código de barras para realização de empréstimos, quantidade: duas (2) 

unidades; 

- Estante expositora de livros, quantidade: duas (2) unidades; 

- Luminária de mesa, quantidade: duas (2) unidades. 

Em setembro de 2020, a Central de Bibliotecas também fez um levantamento 

com as equipes das Bibliotecas sobre mobiliários específicos para uma compra 

eventual. Nesse levantamento, a quantidade foi informada apenas para alguns itens 

da listagem. O responsável pela BFL fez o preenchimento do formulário arrolando os 

itens imprescindíveis, a saber: 

- Cadeira infantil;  

- Puff;  

- Estante expositora – face simples; 

- Carrinho para transporte de livros; 

- Caixa coletora para devolução de livros, quantidade: uma (1) unidade; 

- Tapete infantil grande, tipo tatame, quantidade: uma (1) unidade; 

- Bibliocanto sinalizador; 

- Mesa de trabalho em “L”; 

- Cadeira de escritório, quantidade: duas (2) unidades;  

- Módulo gaveteiro com quatro gavetas, quantidade: uma (1) unidade. 

 

3.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Ao longo de 2020, a equipe da BFL ocupou-se em discutir e produzir alguns 

documentos normativos e de registro de ações. Esses documentos serão delineados 

sucintamente nas seções subsequentes.  
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3.3.1 Documentos normativos 

 

 No campo da Biblioteconomia, um documento normativo é aquele que traz 

normas e procedimentos que visam orientar, padronizar e fundamentar a prática 

profissional. Esses documentos são importantes instrumentos de organização e 

administração da Biblioteca. Assim, buscou-se elaborar alguns desses documentos 

para a BFL, a saber: 

- Regulamento. Esse documento está em fase final de produção. Visa orientar a 

conduta de usuários adultos e da equipe da BFL, bem como as rotinas inerentes aos 

produtos e serviços oferecidos. Sua base está alicerçada na responsabilidade perante 

a preservação do acervo e do espaço físico da BFL e no respeito pelo direito inegável 

de a comunidade escolar utilizar os produtos e serviços, o que se configura como algo 

imprescindível ao processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no CREIR, assim 

como às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas no Colégio de 

modo geral; 

- 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 essa 

finalidade foi produzido pelas gestões anteriores. Logo, esse documento deve ser 

compreendido a partir de sua natureza gerencial, uma vez que deve auxiliar o 

processo de tomada de decisões e o estabelecimento de projetos e planos de ação 

tendo em vista a potencialização dos produtos e serviços oferecidos e a correção das 

debilidades identificadas;  

- Protocolo para a retomada de ações presenciais. Documento já finalizado e 

produzido para atender a demanda do GT de Retorno do CREIR. Considerando a 

pandemia de Covid-19, foram pontuadas ações que norteiam uma provável volta às 

atividades presenciais na BFL, atentando para os cuidados sanitários primordiais à 

neutralização da contaminação e a consequente disseminação da doença entre os 

entes da comunidade escolar. 
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3.3.2 Documentos para registro de ações e atividades 

  

Além dos documentos normativos, foram confeccionados documentos para 

registrar as ações executadas pela equipe da BFL, a saber: 

- Plano de trabalho remoto. Em atenção à solicitação da Coordenação Setorial, esse 

documento é elaborado mensalmente. De maneira abreviada, relata as ações remotas 

desempenhadas pela equipe da BFL ao longo do mês; 

- Cronograma e conteúdo de ações remotas 2020. Calendário que contém o 

planejamento e os conteúdos a serem trabalhados nas ações remotas propostas pela 

BFL. Esse documento encontra-se em apêndice ao final deste relatório (APÊNDICE 

B); 

- Controle de acervo retirado da BFL. Documento que retrata os itens retirados do 

acervo para atender ao desenvolvimento de atividades remotas de Mediação de 

Leitura. Por se enquadrar em uma atividade-fim, pois se trata de empréstimo, um dos 

serviços mais elementares de uma biblioteca, todos os itens retirados foram 

enumerados na seção 2.5 deste relatório;  

- Controle de empréstimos e de livros em quarentena. Planilha estruturada em duas 

abas no excel, voltada para o contexto presencial. Tem como propósito funcionar 

como o documento oficial para registro dos empréstimos de itens do acervo realizados 

para os servidores do CREIR e também para registro dos itens colocados em 

quarentena em caso de um retorno ocasional às atividades presenciais; 

- Controle geral de atendimentos. Também voltada para o contexto presencial, essa 

planilha tem a finalidade de apoiar o registro quantitativo de circulação de usuários 

(discentes, docentes e técnico-administrativos do CREIR e de outros campi) e os 

atendimentos prestados pela equipe da BFL (circulação do acervo, cadastro de 

usuários, orientações gerais sobre o uso da BFL, leitura mediada, contação de 

histórias, exibição de audiovisuais, visitas de turmas de outros campi, visita coletiva 

de turmas, visitas de turmas às Bibliotecas do CP2, visitas de turmas a Bibliotecas 

externas, exposições, divulgação de novas aquisições e publicação em redes sociais); 

- Planilha de tombo do acervo. Planilha para registro do número de tombo do acervo 

adquirido pela BFL por meio de compra, doação ou permuta. O tombamento, ou 



30 

   
registro, consiste em dar um número a cada item do acervo por ordem de chegada à 

Biblioteca;  

- Comprovante de empréstimo. Comprovante voltado para registrar os empréstimos 

realizados para os usuários, bem como para indicar a data de devolução. 
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4 AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

 As ações de formação e capacitação com as quais a equipe da BFL esteve 

envolvida serão salientadas nesta seção.  

 

4.1 GRUPOS DE ESTUDOS E DE TRABALHO 

 

Em 2020, a BFL teve representação em dois Grupos de Estudos (GEs) do CP2 

que têm se reunido à distância: 

- 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 

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. O GE se reúne quinzenalmente, às terças-feiras, no turno 

da manhã e conta com a participação de docentes do CREIR e da Auxiliar de 

Biblioteca Natalia Moraes;  

- 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 ocorrem 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 formalizá-lo. 



32 

   
 No âmbito do CREIR, a equipe participou do Grupo de Trabalho (GT) de 

Retorno, que se debruçou sobre o estudo, planejamento e produção de um protocolo 

sanitário orientado à Educação Infantil quando do retorno presencial às atividades 

pedagógicas. As reuniões aconteceram semanalmente, à distância, às terças no 

horário de 14h. Esse GT opera sob o esquema de suplência e conta com a 

participação de todos os setores do CREIR. No caso da BFL, o Bibliotecário Felipe 

Lêdo é o titular, ao passo que a Auxiliar de Biblioteca Natalia Moraes ocupa a vaga de 

suplente.  

No ambiente da Central de Bibliotecas, há a representação em dois outros GTs 

que se formaram neste período:  

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

acervos do Sistema de Biblioteca do CP2. As reuniões ocorrem à distância, 

quinzenalmente às terças-feiras no horário de 14h;  

- GT de Formação e Desenvolvimento de Coleções, no qual são debatidas questões 

inerentes à administração e à gestão de acervos. As reuniões ocorrem à distância, 

quinzenalmente às sextas no turno da manhã.  

Ademais, sucederam-se 6 reuniões com a Central de Bibliotecas para discutir 

sobre questões concernentes ao trabalho das equipes. 

 Os Grupos referenciados nesta seção, sobretudo os GEs, ainda não finalizaram 

os seus trabalhos, o que permite inferir que continuarão a se reunir em 2021. 

 

4.2 CURSO DE CAPACITAÇÃO 

 

Entre 27 de outubro e 15 de dezembro de 2020, às terças-feiras, das 10h às 

12h, a equipe da BFL esteve participando do curso de capacitação Competência em 

Informação para Bibliotecas do Colégio Pedro II, oferecido pela Central de Bibliotecas 

em parceria com a Rede CoInfo2.  

                                                           
2 A Rede de Competência em Informação (Rede CoInfo) é formada por um grupo de pesquisadores, 
bibliotecários, docentes e discentes de instituições de pesquisa e ensino e organizada em uma estrutura 
horizontal. Os integrantes da Rede compartilham interesses epistemológicos, teóricos, metodológicos 
e práticos sobre o tema da Competência em Informação (REDE COINFO, [201-]). 
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Para contextualizar, é necessário explicitar as acepções de dois conceitos 

essenciais: Alfabetização Informacional e Competência em Informação. Alfabetização 

Informacional refere-se 

à primeira etapa do letramento informacional, isto é, abrange os contatos 
iniciais com as ferramentas, produtos e serviços informacionais. Nessa etapa, 
o indivíduo desenvolve noções, por exemplo, sobre a organização de 
dicionários e enciclopédias, de como as obras são produzidas, da 
organização da biblioteca e dos significados do número de chamada, 
classificação, índice, sumário, autoria, bem como o domínio das funções 
básicas do computador uso do teclado, habilidade motora para usar o mouse, 
dentre outros. O ideal é que a alfabetização informacional se inicie na 
educação infantil (GASQUE, 2013, p. 5). 

 

Já Competência em Informação: 

refere-se à capacidade do aprendiz de mobilizar o próprio conhecimento que 
o ajuda a agir em determinada situação. Ao longo do processo de letramento 
informacional, os aprendizes desenvolvem competências para identificar a 
necessidade de informação, avaliá-la, buscá-la e usá-la eficaz e 
eficientemente, considerando os aspectos éticos, legais e econômicos 
(GASQUE, 2013, p. 5-6). 

 

 A carga horária total do curso foi de 20 horas, divididas em duas etapas. A 

primeira etapa consistiu em módulos teóricos que explicaram o que é Competência 

em Informação, a sua relação com a educação, com as práticas de informação e com 

as fontes de informação; a segunda etapa abrangeu a elaboração de um projeto para 

aplicar os conceitos supracitados nas Bibliotecas. 

 Com relação à segunda etapa, a equipe da BFL, em parceria com a bibliotecária 

de Realengo I, traçou um Programa de Competência em Informação Interbiblioteca. 

No Programa, ainda em fase de produção e orientado para o contexto presencial, 

encontram-se algumas ações integradas que buscam desenvolver a Competência 

Informacional nos discentes do CREIR e de Realengo I, quais sejam:  

- Projeto Bibliotecário por um dia. Abarca a seleção de monitores que, ao final de cada 

atividade de Mediação de Leitura, ficarão responsáveis por organizar os livros 

retirados do acervo tendo em vista o armazenamento nas estantes. Para facilitar a 

compreensão do público infantil, o acervo é classificado por meio de ícones imagéticos 

que representam os assuntos abordados. Dessa forma, a criança escolhida como 

monitora conseguirá classificar os livros de modo a agrupá-los segundo os ícones 

utilizados na classificação. Esse Projeto será conduzido exclusivamente na BFL; 
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- Produção de um catálogo manual infantil. Esse catálogo será composto por um 

conjunto de fichas catalográficas que trarão os seguintes dados: o print das capas dos 

livros e no canto inferior direito o ícone imagético que representa a classificação do 

livro e, portanto, a sua localização na estante. Para refletir a organização do acervo 

nas estantes, as fichas serão arquivadas em ordem alfabética de título e agrupadas 

de acordo com a classificação de cada título. Ademais, para evitar o extravio e a 

desorganização, serão também afixadas em um fichário. A ideia leva em consideração 

o comportamento informacional das crianças, pois um dos critérios de procura 

utilizados pelos pequenos é a capa dos livros. O funcionamento do catálogo será 

trabalhado com as crianças para que elas adquiram independência no seu manuseio. 

Essa ação será desenvolvida exclusivamente na BFL; 

- Visitações a outras bibliotecas, internas e externas. Organização de passeios por 

algumas bibliotecas para ampliar o entendimento das crianças acerca da diversidade 

de bibliotecas, com tamanhos e funções diversas. Na esfera interna, a Biblioteca Liga 

da Leitura será a escolhida para a realização de visitas, uma vez que este será o 

destino das crianças que continuarão sua jornada na primeira etapa do Ensino 

Fundamental. Na esfera externa, serão feitos alguns passeios por bibliotecas 

comunitárias e públicas próximas ao campus. Essa ação será implementada em 

ambas as Bibliotecas (Liga da Leitura e BFL); 

- Recepção dos alunos e início das atividades de localização e diversificação de 

fontes. Contação da história O que cabe num livro? de Ilan Brenman ou similar. 

Mediação desta história com conversa sobre o que tem na Biblioteca, atentando para 

gêneros diferentes e sua localização no acervo. Convite à realização de desenhos 

sobre o que há dentro da Biblioteca para provocar maior observação. Atividade com 

possibilidade de integração com os docentes por possuir pontos de competências e 

habilidades a serem desenvolvidas nas crianças. Essa ação será conduzida 

exclusivamente na Biblioteca Liga da Leitura; 

- Apresentação de gêneros/fontes específicas e sua localização. No início do processo 

de alfabetização: dicionário. Retomada da contação de história anterior ou similar. 

Apresentação do dicionário como o livro em que cabem quase todas as palavras. 

Dicionário a serem distribuídos nas mesas com noções iniciais sobre o uso da fonte e 

caça palavras para incentivo de manuseio. Atividade com possibilidade de integração 
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com os docentes por possuir pontos de competências e habilidades a serem 

desenvolvidas nos discentes. Essa ação será executada exclusivamente na Biblioteca 

Liga da Leitura. 

 

4.3 II JORNADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Em 25 de novembro de 2020, a equipe, em conjunto com a ex-servidora lotada 

na BFL, Fernanda Araújo, à época Auxiliar de Biblioteca, apresentou, na modalidade 

Roda de Conversa, o trabalho intitulado O que pode uma Biblioteca Escolar Infantil 

diante da pandemia? Reflexões sobre o passado, o presente e o futuro da Biblioteca 

Floresta de Livros do CREIR na II Jornada de Educação Infantil do CP2, evento 

promovido pelo Departamento de Educação Infantil. 

Esse trabalho tencionou discorrer acerca da atuação da BFL perante à 

condição de afastamento social da comunidade escolar ocasionada pela pandemia de 

Covid-19.  

Na apresentação, enfatizou-se a relevância dos Projetos Biblioteca Indica e 

Caixa Viajante e explanou-se acerca de um resgate histórico da BFL, desde a 

concepção da Sala de Leitura até os dias atuais.  

Alguns documentos basilares que guiam a atuação da equipe da BFL foram 

brevemente comentados, a saber: as recomendações da Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC) e do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) a respeito do desenvolvimento de práticas de leitura com os infantis; o 

Manifesto da Biblioteca Escolar da Federação Internacional de Associações e 

Instituições Bibliotecárias (IFLA) e da UNESCO; e as diretrizes da IFLA que orientam 

os serviços de bibliotecas que atendem o público infantil.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o ano de 2021, a equipe da BFL tem as seguintes metas:  

- Manter os Projetos Biblioteca Indica e Caixa Viajante;  

- Ampliar as ações síncronas de Mediação de Leitura;  

- Receber e conferir os livros comprados; 

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

encaminhados a outras Bibliotecas; 

- Receber e conferir os mobiliários e equipamentos comprados; 

- Finalizar a elaboração dos documentos normativos;  

- Produzir mais documentos para registrar ações e atividades; 

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

novas ações com tal viés;  

- Dar continuidade à elaboração do Programa de Competência em Informação 

Interbiblioteca; 

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

- Realizar atividades remotas para integrar as crianças do G5 com as Bibliotecas de 

campi I; 

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

mediação; 

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

- Realizar mais ações em parceria com os setores técnicos;  

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

Compreendendo a Biblioteca para além das paredes que a cercam e do acervo 

analógico que a compõe, pretende-se, mesmo após o atual período pandêmico, 

trabalhar pela manutenção dos Projetos Biblioteca Indica e Caixa Viajante enquanto 

duas ramificações efetivas da BFL. 

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

ainda que informalmente, a equipe da BFL também disseminou para os servidores do 

CREIR algumas informações e recursos disponibilizados gratuitamente na web, como 

cursos de capacitação, fontes de informação, documentos e ferramentas de interesse, 

treinamentos em bases de dados e acervos científicos e literários. 
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À guisa de conclusão, nesse contexto atual em que prevalecem as ações 

remotas, cabe sublinhar que, quando se fala em internet e outras tecnologias, torna-

se essencial pensar não só na possibilidade de acesso propriamente dito. É 

necessário pensar se a comunidade escolar tem as competências necessárias para 

fazer uso de maneira proficiente dos recursos disponibilizados – esta tem sido uma 

preocupação recorrente da equipe da BFL. 
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APÊNDICE A – RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2020 

 

ATIVIDADES-FIM DA BFL 

Ação Descrição  Objetivos gerais Recursos básicos Responsável Data de início Data de término 

Projeto 
Biblioteca 
Indica. 

Projeto da equipe de Bibliotecas do CP2 
que consiste na curadoria de conteúdos 
digitais abertos disponíveis na web para 
posterior difusão junto à comunidade 
escolar (crianças e familiares). 
 

- Incentivar e 
mediar a leitura 
literária. 
 
- Estimular o 
acesso às 
demais 
expressões 
culturais (filmes, 
música, artes 
plásticas, etc). 

- Tempo para monitoramento 
sistemático de fontes virtuais 
de informação para 
identificar recursos de 
interesse para a comunidade 
escolar. 
 
- Disponibilidade do blog e da 
lista de e-mails de familiares 
responsáveis do CREIR para 
divulgação dos conteúdos. 

- Responsável: 
Felipe Lêdo. 
 
- Corresponsável: 
Natalia Moraes. 

Maio/2020. Sem previsão. 

Criação do 
canal da 
BFL no 
YouTube. 

Criação do canal da BFL no YouTube para 
funcionar como um repositório para as 
produções audiovisuais da equipe.  

Facilitar o 
acesso da 
comunidade 
escolar aos 
vídeos de 
Mediação de 
Leitura 
produzidos pela 
equipe da BFL.  

Tempo para alimentar o 
canal.  

- Responsável: 
Felipe Lêdo. 
 
- Corresponsável: 
Natalia Moraes. 

Junho/2020. Sem previsão. 

(Continua) 
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(Continuação) 

ATIVIDADES-FIM DA BFL 

Ação Descrição  Objetivos gerais Recursos básicos Responsável Data de início Data de término 

Projeto 
Caixa 
Viajante. 

Projeto da equipe da BFL que 
consiste em uma caixa itinerante 
que transporta um acervo de 
variados recursos e bens 
culturais voltados aos infantis e 
que percorre as casas dos 
servidores e crianças do CREIR.   

Proporcionar momentos 
de lazer e interação entre 
as famílias da 
comunidade escolar por 
meio da troca afetiva de 
itens. 

- Tempo e atenção à logística 
para gerenciar o 
deslocamento da caixa. 
 
- Colaboração financeira 
entre os servidores que 
puderem. 

- Responsável: 
Natalia Moraes. 
 
- Corresponsável: 
Felipe Lêdo. 

Outubro/2020. Sem previsão. 

Atividade 
síncrona. 

Apresentação de uma pequena 
encenação teatral de fantoches 
para todos os Grupamentos do 
CREIR. A peça baseou-se na obra 
infantil Uma História 
Atrapalhada, de Gianni Rodari e 
Alessandro Sanna (ilustrador).  

Promover a interação das 
crianças, familiares, 
equipe da BFL e demais 
servidores, além de 
contribuir para o 
incentivo à leitura 
através da ludicidade, da 
divulgação do acervo da 
BFL e a promoção da 
cultura por meio da 
difusão do Teatro 
enquanto relevante 
expressão cultural.  

- Tempo para planejar e 
executar a atividade. 
 
- O título sobre o qual a peça 
foi adaptada e os fantoches.  
 
- Tempo para ir 
presencialmente até a BFL 
retirar o título supracitado e 
os fantoches.  

Felipe Lêdo e 
Natalia Moraes. 

22/12/2020. A 
peça foi 
encenada em 
três sessões 
nessa data: às 
10h, foram 
atendidas as 
crianças do G3; 
às 14h, foram 
atendidas as 
crianças do G4; e 
às 17h, foram 
atendidas as 
crianças do G5. 

22/12/2020.  
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ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA BFL 

Ação Descrição  Objetivos gerais Recursos básicos Responsável Data de início Data de término 

Compra de livros 
e 
desenvolvimento 
do acervo. 

- Aquisição de 232 títulos 
literários por meio da 
Central de Bibliotecas, via 
processo de licitação.  
 
- Criação de formulário 
para que os docentes 
possam enviar sugestões 
de compra de títulos.  
 
- Recebimento de cerca 
de 250 livros de 
Literatura Infantil doados 
à BFL. 

Desenvolver o 
acervo da BFL. 

- Montante de R$ 59,000,00 
para compra de livros.  
 
- Tempo para elaboração da 
listagem de compra.  
 
- Tempo para avaliar os livros 
doados e então definir se serão 
incorporados ao acervo. 
 

- Responsável: Felipe 
Lêdo. 
 
- Corresponsável: 
Natalia Moraes.  

2018. Sem previsão. 

Compra de 
mobiliário e 
equipamentos. 

- Levantamento de 
móveis e equipamentos 
para registrar em listas 
de intenção de compra. 

- Identificar as 
necessidades de 
móveis e 
equipamentos. 

- Tempo para identificação e 
preparo da listagem de 
mobiliário e equipamentos.  

- Responsável: Felipe 
Lêdo. 
 
- Corresponsável: 
Natalia Moraes. 

Março/2020. Setembro/2020. 

Elaboração de 
documentos. 

- Produção de 
documentos normativos 
e de registro de ações.   

Elaborar 
documentos para 
orientar, 
padronizar e 
fundamentar a 
prática 
profissional. 

- Tempo para elaboração dos 
documentos.  

- Responsável: Felipe 
Lêdo. 

2020. Sem previsão.  
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Ação Descrição Objetivos gerais Recursos básicos Responsável Data de início Data de término 

GE 
Educação 
Infantil e 
Literatura: 
Crítica e 
Mediação 
de Leitura. 

Grupo composto pelos docentes 
do CREIR e pela Natalia voltado 
para estudos relativos à 
Literatura Infantil. 

Discutir acervos de 
Literatura Infantil e suas 
dimensões estética, ética e 
discursiva, bem como seus 
desdobramentos na relação 
com a educação da infância. 

Tempo para 
participação nas 
reuniões virtuais 
quinzenais, às 
terças de manhã. 

- Responsável: Raquel 
Marina (docente do 
CREIR).  
 
- Participante: Natalia 
Moraes. 

Outubro/2018. Sem previsão. 

GE 
Bibliotecas 
Escolares. 

Grupo composto pelos 
servidores da BFL e da Biblioteca 
Liga da Leitura de Realengo I. 
Debruça-se sobre os estudos 
relacionados à Biblioteca 
Escolar.  

Desenvolver estudos e 
análises de documentos 
norteadores e indicadores 
das ações das Bibliotecas 
Escolares em níveis regional, 
nacional e internacional, 
abordando questões 
relativas à promoção do 
acesso à leitura, ao livro, à 
literatura e à cultura. 

Tempo para 
participação nas 
reuniões virtuais 
quinzenais, às 
quintas de 
manhã. 

- Responsável: Cristiane 
Nikel (Bibliotecária da 
Biblioteca Liga da Leitura, 
do campus Realengo I). 
 
-Participantes: Felipe 
Lêdo e Natalia Moraes. 
 

Setembro/2020. Sem previsão.  

GT de 
Retorno. 

GT composto pelos servidores 
do CREIR e familiares 
responsáveis criado para estudar 
e planejar protocolos sanitários 
de retorno às atividades 
presenciais da Educação Infantil.  

Produzir um protocolo 
sanitário de retorno 
presencial que atenda a 
Educação Infantil. 

Tempo para 
participação nas 
reuniões virtuais 
semanais, às 
terças no horário 
de 14h. 

- Responsável: 
Coordenação Setorial. 
 
- Representante: Felipe 
Lêdo. 
 
- Suplente: Natalia 
Moraes. 

Junho/2020. Sem previsão. 

(Continua) 
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(Continuação) 

AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Ação Descrição Objetivos gerais Recursos básicos Responsável Data de início Data de término 

GT de 
Indexação. 

GT composto pelos servidores 
das Bibliotecas do CP2 para 
planejar, produzir e 
implementar uma política de 
indexação para todo o 
Sistema de Bibliotecas. 

Discutir e formalizar uma 
política institucional de 
indexação. 

Tempo para 
participação nas 
reuniões virtuais 
quinzenais, às 
terças no horário 
de 14h. 

- Responsável: Central de 
Bibliotecas do CP2.  
 
- Participante: Felipe 
Lêdo. 

Junho/2020. Sem previsão. 

GT de FDC. GT composto pelos servidores 
das Bibliotecas do CP2 para 
planejar, produzir e 
implementar uma política de 
FDC para todo o Sistema de 
Bibliotecas. 

Discutir e formalizar uma 
política institucional de FDC. 

Tempo para 
participação nas 
reuniões virtuais 
semanais, às 
sextas de manhã. 

- Responsável: Central de 
Bibliotecas do CP2. 
 
- Participante: Natalia 
Moraes. 

Julho/2020. Sem previsão. 

Curso de 
capacitação 
“Competência 
em Informação 
para 
Bibliotecas do 
Colégio Pedro 
II” 

Curso promovido pela Central 
de Bibliotecas do CP2.  

Capacitar os servidores do 
Sistema de Bibliotecas do 
CP2 acerca dos conceitos 
pertinentes à Competência 
Informacional. 

Tempo para 
participação nas 
aulas semanais, às 
terças, das 10h às 
12h.  

- Responsável: Central de 
Bibliotecas do CP2. 
 
- Participantes: Felipe 
Lêdo e Natalia Moraes.  
 
 

27/10/2020. 15/12/2020. 

(Continua) 
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(Continuação) 

AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Ação Descrição Objetivos gerais Recursos básicos Responsável Data de início Data de término 

Apresentação de trabalho, na 
modalidade Roda de Conversa, 
na II Jornada de Educação 
Infantil do CP2. O trabalho teve 
como título O que pode uma 
Biblioteca Escolar Infantil 
diante da pandemia? Reflexões 
sobre o passado, o presente e o 
futuro da Biblioteca Floresta de 
Livros do CREIR. 

O evento 
promoveu 
conferências, rodas 
de conversa e 
oficinas que 
viabilizaram o 
debate da temática 
Em defesa da 
Educação Infantil: 
memórias, 
práticas, políticas e 
poéticas. 

Criar um espaço que 
reúna interessados 
em refletir sobre as 
possibilidades e 
impossibilidades de 
assegurar o direito à 
educação das crianças 
e os direitos humanos 
de todos aqueles que 
vivenciam as 
dinâmicas formativas 
desenvolvidas nas 
escolas de Educação 
Infantil. 

- Tempo para 
elaborar o 
trabalho para 
submissão à 
Comissão 
Organizadora do 
evento. 
 
- Tempo para 
apresentar o 
trabalho.  

Participantes: Felipe Lêdo, 
Fernanda Araújo e Natalia 
Moraes. 

25/11/2020. 
Data de 
apresentação 
do trabalho. 

25/11/2020.  

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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APÊNDICE B – HISTÓRICO DAS ATIVIDADES-FIM REMOTAS DESENVOLVIDAS EM 2020 

 

Biblioteca Indica 
 

27/05/2020 
 

1ª semana 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Indicar o livro À Espera do Sol, de Ana Rapha Nunes, disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1UgDBY6U7VTSQjc10XrVqBAQs05rlnLh-/view 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 

Mostra de Animação para Crianças (e para Todos), do Itaú Cultural, disponível em: https://www.itaucultural.org.br/mostra-de-
animacao-aproxima-criancas-e-pais-do-universo-do-cinema?fbclid=IwAR1citkU-nayw66Uk1sb_S1RzvQLj8S2-
RmA3GUJNUTRnDPFH2qjX6ixo2A 

Para Viajar e se Encantar 
 

Indicar a Exposição Castelo Rá-Tim-Bum, disponível em: 
http://www.fotosintese360.com.br/tour/ratimbum?utm_source=blogsaopauloparacriancas&utm_medium=site_sppc&utm_campaig
n=exposicao_virtual_castelo_ra_tim_bum 

Biblioteca Indica 
 

03/06/2020 
 

2ª semana 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 
Indicar o livro Lembranças de Lua, de Miriam Oliveira, disponível em: https://c8789a63-933a-4fd5-a281-
12b9a604cd5f.filesusr.com/ugd/831b77_d7022f6cd2a24f2cac02c0d7f4347e2c.pdf 

Cinemateca da Floresta de livros: para assistir e se divertir 
 

Indicar o filme Bilby do Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI): https://www.youtube.com/watch?v=X3zA-
j9RC3g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22X-ShvSWI2WmGHN3KjhQCJdj9Fz_aoYNdKvIdFc4AT3Y1Clxqv8kZ6f8 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Indicar a radionovela Xô, Intolerância, disponível em: https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/06/radionovela-xo-intolerancia/ 
(Continua) 

 

https://drive.google.com/file/d/1UgDBY6U7VTSQjc10XrVqBAQs05rlnLh-/view
https://www.itaucultural.org.br/mostra-de-animacao-aproxima-criancas-e-pais-do-universo-do-cinema?fbclid=IwAR1citkU-nayw66Uk1sb_S1RzvQLj8S2-RmA3GUJNUTRnDPFH2qjX6ixo2A
https://www.itaucultural.org.br/mostra-de-animacao-aproxima-criancas-e-pais-do-universo-do-cinema?fbclid=IwAR1citkU-nayw66Uk1sb_S1RzvQLj8S2-RmA3GUJNUTRnDPFH2qjX6ixo2A
https://www.itaucultural.org.br/mostra-de-animacao-aproxima-criancas-e-pais-do-universo-do-cinema?fbclid=IwAR1citkU-nayw66Uk1sb_S1RzvQLj8S2-RmA3GUJNUTRnDPFH2qjX6ixo2A
http://www.fotosintese360.com.br/tour/ratimbum?utm_source=blogsaopauloparacriancas&utm_medium=site_sppc&utm_campaign=exposicao_virtual_castelo_ra_tim_bum
http://www.fotosintese360.com.br/tour/ratimbum?utm_source=blogsaopauloparacriancas&utm_medium=site_sppc&utm_campaign=exposicao_virtual_castelo_ra_tim_bum
https://c8789a63-933a-4fd5-a281-12b9a604cd5f.filesusr.com/ugd/831b77_d7022f6cd2a24f2cac02c0d7f4347e2c.pdf
https://c8789a63-933a-4fd5-a281-12b9a604cd5f.filesusr.com/ugd/831b77_d7022f6cd2a24f2cac02c0d7f4347e2c.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X3zA-j9RC3g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22X-ShvSWI2WmGHN3KjhQCJdj9Fz_aoYNdKvIdFc4AT3Y1Clxqv8kZ6f8
https://www.youtube.com/watch?v=X3zA-j9RC3g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22X-ShvSWI2WmGHN3KjhQCJdj9Fz_aoYNdKvIdFc4AT3Y1Clxqv8kZ6f8
https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/06/radionovela-xo-intolerancia/
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(Continuação) 

Biblioteca Indica 
 

10/06/2020 
 

3ª semana 

Álbum da Floresta 
 
Publicação do v. 1 da paródia fotográfica da capa do livro Telefone sem Fio, disponível em: 
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1397418ILV61SIX?fbclid=IwAR2AaBWsdPAQaQunFXqauDv9l7veU5CuL4yFWlxy2rHyemx-
E7HXO283KAc 

Biblioteca Indica 
 

17/06/2020 
 

4ª semana 

Álbum da Floresta 
 
Publicação do v. 2 da paródia fotográfica do livro Telefone sem Fio: 
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/142814OONMMXWBV?page=0 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 

 
Indicar o livro Somos Heróis: os cuidados para o coronavírus ir embora, de Pedro Leite, disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1W1515VOmwgZh6zcx97c74o6Rm0jENnCZ/view 

Convite de atividade para o Grupamento 3 
 

Convidar alunos e docentes do G3 (e também aos docentes de Informática e Educação Física; e servidores do Napne e da 
Assistência Estudantil) para gravarem vídeos contando a história Chapeuzinho Vermelho, disponível em: 
https://editorarideel.com.br/wp-content/uploads/2015/07/MIOLO_Chapeuzinho_Vermelho.pdf?fbclid=IwAR1whYs_Se-
zblNAH2Ulf3cyOGSIWmBJnQxjSokO1aa-4UySBQRdOWWOrw0 
 
A ideia é fazer uma montagem com os vídeos enviados e produzir uma contação de história única para ser publicada na primeira 
semana de julho (até o dia 03/07). 

(Continua) 

 

 

 

 

https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1397418ILV61SIX?fbclid=IwAR2AaBWsdPAQaQunFXqauDv9l7veU5CuL4yFWlxy2rHyemx-E7HXO283KAc
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1397418ILV61SIX?fbclid=IwAR2AaBWsdPAQaQunFXqauDv9l7veU5CuL4yFWlxy2rHyemx-E7HXO283KAc
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/142814OONMMXWBV?page=0
https://drive.google.com/file/d/1W1515VOmwgZh6zcx97c74o6Rm0jENnCZ/view
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(Continuação) 

Biblioteca Indica 
 

24/06/2020 
 

5ª semana 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Indicar 26 cantigas de roda: https://soundcloud.com/user-468285452/sets/brinque-book-canta-danca 
 
Para acompanhar a letra: https://pt.calameo.com/read/00529049695e5b672cd46?authid=GQ8BySMGIl5e 

Hora do Conto 
 
Publicação no YouTube da Biblioteca do vídeo gravado pela Natalia fazendo a leitura mediada do livro O Urso e a Árvore, do 
autor Stephen Michael King, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qZiC5h6twBk 
 
Publicação do vídeo produzido pelo INES com a contação narrada e em Libras do livro Os Dedos, disponível em: 
http://tvines.org.br/?p=18161 

Biblioteca Indica 
 

01/07/2020 
 

6ª semana 

Hora do Conto 
 
Publicação no YouTube da Biblioteca do vídeo de contação da Chapeuzinho Vermelho. Montagem feita a partir dos vídeos 
enviados pelo G3 e demais servidores, conforme convite enviado em 17/06, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=juxumxEI4tU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zD7iAt51aK_B6HmYkWXLVI21D6gzXm5NyBoh
bxXqb4iy6aG_3_Oc5PjA 

Convite de atividade para o Grupamento 4 
 
Convidar alunos e docentes do G4 (e também docentes de Música; e servidores da Biblioteca, do SOEP e da Secretaria) para 
gravarem vídeos contando a história Os Três Porquinhos, disponível em: https://www.baixelivros.com.br/infantil/os-tres-
porquinhos-alfredo-oliveira 
 
A ideia é fazer uma montagem com os vídeos enviados e produzir uma contação de história única para ser publicada na quarta 
semana de julho (até o dia 30/07). 

(Continua) 

 

 

https://soundcloud.com/user-468285452/sets/brinque-book-canta-danca
https://pt.calameo.com/read/00529049695e5b672cd46?authid=GQ8BySMGIl5e
https://www.youtube.com/watch?v=qZiC5h6twBk
http://tvines.org.br/?p=18161
https://www.youtube.com/watch?v=juxumxEI4tU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zD7iAt51aK_B6HmYkWXLVI21D6gzXm5NyBohbxXqb4iy6aG_3_Oc5PjA
https://www.youtube.com/watch?v=juxumxEI4tU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zD7iAt51aK_B6HmYkWXLVI21D6gzXm5NyBohbxXqb4iy6aG_3_Oc5PjA
https://www.baixelivros.com.br/infantil/os-tres-porquinhos-alfredo-oliveira
https://www.baixelivros.com.br/infantil/os-tres-porquinhos-alfredo-oliveira
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(Continuação) 

Biblioteca Indica 
 

08/07/2020 
 

7ª semana 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 

Indicar os filmes:  
1. Menino Maluquinho: o filme (1995), disponível em: http://tvines.org.br/?p=16824 
2. Menino Maluquinho 2: a aventura (1998), disponível em: http://tvines.org.br/?p=17004 

Biblioteca Indica 
 

15/07/2020 
 

8ª semana 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 

 
Indicar a versão adaptada para a internet do livro original Menino Maluquinho: https://ziraldo.com/menino/mm7.htm 
Indicar o Website do Menino Maluquinho: http://www.omeninomaluquinho.com.br/ 
Indicar o livro O Pintinho Sura, de Monteiro Lobato: https://issuu.com/editoraftd/docs/o_pintinho_sura__monteiro_lobato 

Biblioteca Indica 
 

22/07/2020 
 

9ª semana 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Indicar para ouvir a história Poriokopô, a Panela de Barro: https://www.youtube.com/watch?v=jkXgyUSemig 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 

 
Indicar dois curtas-metragens de animação:  
1. Doce Aventura: https://www.youtube.com/watch?v=WmgvSuG4YHk 
2. Miriam na Beira do Lago: https://www.youtube.com/watch?v=b4vstLQc7aU&t=69s 

Para Viajar e se Encantar 
 
Indicar o passeio virtual pelo Museu Nacional, disponível em: https://artsandculture.google.com/exhibit/descubra-o-museu-
nacional/5gJywQA_-ABfJw 

(Continua) 

 

 

 

http://tvines.org.br/?p=16824
http://tvines.org.br/?p=17004
https://ziraldo.com/menino/mm7.htm
http://www.omeninomaluquinho.com.br/
https://issuu.com/editoraftd/docs/o_pintinho_sura__monteiro_lobato
https://www.youtube.com/watch?v=jkXgyUSemig
https://www.youtube.com/watch?v=WmgvSuG4YHk
https://www.youtube.com/watch?v=b4vstLQc7aU&t=69s
https://artsandculture.google.com/exhibit/descubra-o-museu-nacional/5gJywQA_-ABfJw
https://artsandculture.google.com/exhibit/descubra-o-museu-nacional/5gJywQA_-ABfJw
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(Continuação) 

Biblioteca Indica 
 

29/07/2020 
 

10ª semana 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Acompanhe a história de Lobinho e a Porta em: 
http://www.educardpaschoal.org.br/web/files/files/Livro_%20Lobinho%20e%20a%20Porta.pdf?fbclid=IwAR0tuv8L0JMf5wcM6cWc
_CcBU4GZc_z9h5xhAh1j8yMHEo8QgEK44BaA67U 

Território do Brincar 
 
Indicar para brincar o Jogo com Pedras: https://territoriodobrincar.com.br/videos/territorio-do-brincar-serie-minidocs-jogos-com-
pedras-nas-diversas-regioes-do-brasil/ 

Biblioteca Indica 
 

05/08/2020 
 

11ª semana 

Hora do Conto 
 

Vídeo de contação da história Os Três Porquinhos no canal do YouTube da Biblioteca, produzido com a participação do 
Grupamento 4 do CREIR, conforme convite enviado em 01/07: https://www.youtube.com/watch?v=SOCyDJ0p7Oo 

Enquete para o G5 
 

Escolher qual é o livro ou a história preferida: https://forms.gle/Hn7xR5oS1ZaUQwXT6. A enquete vai ficar disponível até o dia 
19/08. Depois de escolhido o melhor livro/história, nós vamos convidá-los a participar de uma atividade conosco. 

Aviso 
 

A partir deste mês, agosto, o #BibliotecaFlorestadeLivrosIndica vai passar a fazer duas publicações mensais. Estamos 
trabalhando em outras demandas da Biblioteca, por isso optamos por esta redução. 

(Continua) 
 

 

 

 

 

http://www.educardpaschoal.org.br/web/files/files/Livro_%20Lobinho%20e%20a%20Porta.pdf?fbclid=IwAR0tuv8L0JMf5wcM6cWc_CcBU4GZc_z9h5xhAh1j8yMHEo8QgEK44BaA67U
http://www.educardpaschoal.org.br/web/files/files/Livro_%20Lobinho%20e%20a%20Porta.pdf?fbclid=IwAR0tuv8L0JMf5wcM6cWc_CcBU4GZc_z9h5xhAh1j8yMHEo8QgEK44BaA67U
https://territoriodobrincar.com.br/videos/territorio-do-brincar-serie-minidocs-jogos-com-pedras-nas-diversas-regioes-do-brasil/
https://territoriodobrincar.com.br/videos/territorio-do-brincar-serie-minidocs-jogos-com-pedras-nas-diversas-regioes-do-brasil/
https://www.youtube.com/watch?v=SOCyDJ0p7Oo
https://forms.gle/Hn7xR5oS1ZaUQwXT6
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Biblioteca Indica 
 

19/08/2020 
 

12ª semana 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 

Indicar os curtas-metragens de animação: 
1. O Boto: http://multirio.rio.rj.gov.br/assista/index.php/66-o-boto 
2. Iara: https://www.youtube.com/watch?v=teeGNR2hr14&t=63s 
3. Saci: http://multirio.rio.rj.gov.br/assista/index.php/63-saci 
4. O Curupira: http://multirio.rio.rj.gov.br/assista/index.php/67-o-curupira 
5. Matinta Perera: https://www.youtube.com/watch?v=uMUqDgwsSI4 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Indicar os livros da série Tem bicho Que..., de Toni e Laíse Rodrigues: 
1. Tem Bicho Que É...: https://issuu.com/editorabamboo/docs/bebetecadigital_tembichoquee_issuu 
2. Tem Bicho Que gosta...: https://issuu.com/editorabamboo/docs/bebetecadigital_tembichoquegosta_issuu 
3. Tem Bicho Que Sabe...: https://issuu.com/editorabamboo/docs/bebetecadigital_tembichoquesabe_issuu 
4. Tem Bicho Que Tem...: https://issuu.com/editorabamboo/docs/bebetecadigital_tembichoquetem_issuu 

Convite de atividade para o Grupamento 5 
 
Convidar alunos e docentes do G5 (e também docentes de Arte; OPs; Diretoras e Assistentes) para gravarem vídeos contando a 
história mais votada na enquete enviada em 05/08. A ideia é fazer uma montagem com os vídeos enviados e produzir uma 
contação de história única para ser publicada na segunda postagem de setembro (23/09). 

(Continua) 
 

 

 

 

 

 

http://multirio.rio.rj.gov.br/assista/index.php/66-o-boto
https://www.youtube.com/watch?v=teeGNR2hr14&t=63s
http://multirio.rio.rj.gov.br/assista/index.php/63-saci
http://multirio.rio.rj.gov.br/assista/index.php/67-o-curupira
https://www.youtube.com/watch?v=uMUqDgwsSI4
https://issuu.com/editorabamboo/docs/bebetecadigital_tembichoquee_issuu
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https://issuu.com/editorabamboo/docs/bebetecadigital_tembichoquesabe_issuu
https://issuu.com/editorabamboo/docs/bebetecadigital_tembichoquetem_issuu
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Biblioteca Indica 
 

09/09/2020 
 

13ª semana 

Para Viajar e se Encantar 
 

Passeio virtual em Brasília: https://plenarinhobucket.s3-sa-east-1.amazonaws.com/mapa_brasilia/index.html 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 
Indicar a Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard (FNJV) para pesquisa de sons e ruídos dos animais silvestres: 
https://www2.ib.unicamp.br/fnjv/ 

Hora do Conto 
 

Contação da história A Lenda do Uirapuru feita pela Natalia: https://www.youtube.com/watch?v=x1Zh_nWpfZI&feature=youtu.be 

Biblioteca Indica 
 

30/09/2020 
 

14ª semana 

Hora do Conto 
 

Publicação no YouTube da Biblioteca do vídeo gravado pela professora Luciana Monsores fazendo a leitura mediada do livro 
Lino, do autor André Neves, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zs0e37lUUzw&feature=youtu.be 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 
Indicar o livro De Bem com a Mata, de Helena Oliveira: https://www.sescrio.org.br/wp-
content/uploads/2020/07/DeBemComAMata_PROVAfinal.pdf?fbclid=IwAR1LMsA2SnOWILd4ujmFTHoYg2lkpLRmc-
CmaZqw0EjvUmvaQ-I8MrxkwNs 

Território do Brincar 
 

Indicar a brincadeira Máquina de Linguiça: https://territoriodobrincar.com.br/videos/territorio-do-brincar-serie-minidocs-maquina-
de-linguica-wurst-dreia-pomeranos-es/ 

(Continua) 
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Caixa Viajante 
 

Outubro/2020 
 

Turma 52 

Cronograma 
 
- 24/09: apresentação do Projeto em Conped; 
 
- 28/09 a 30/09: envio do arquivo do Projeto e de convite via e-mail para confirmação de participação dos servidores envolvidos com 
a turma; 
 
- 02/10 a 06/10: envio de convite via e-mail e WhatsApp para confirmação de participação das crianças da turma e seus familiares; 
 
- 09/10: envio do 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 37 residências ao todo e que fique em cada uma delas por um 
período de 7 dias. 

Biblioteca 
Indica 

 
14/10/2020 

 
15ª semana 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 
Indicar o livro Biblioteca: um lugar mágico, de Francisco Paletta, Waldomiro Vergueiro e Fátima Paletta: 
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/406/359/1448-
1?fbclid=IwAR0CR_J2Pu3Hdbo5y3nuIBqhugDIUnMDH4CF9btAOLgXZJ6aWbC_mvu0eWQ 

Hora do Conto 
 
1. Divulgar nesta semana a montagem feita a partir dos vídeos enviados pelo G5/tarde e demais servidores, conforme convite 
enviado em 19/08. 
2. Conteúdo bônus: versão animada do livro Amoras, do Emicida: https://www.youtube.com/watch?v=Avt7s8XgDjs 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Indicar os discos do Toquinho:  
1. Canção dos Direitos das Crianças, de 1997: http://www.toquinho.com.br/album/cancao-dos-direitos-da-crianca/ 
2. Aquarela, de 1983: http://www.toquinho.com.br/album/aquarela-polygram-1983/ 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

28/10/2020 
 

16ª semana 

Território do Brincar 
 

Indicar plataforma online para colorir da Enciclopédia Britannica Infantil: https://infantil.escola.britannica.com.br/vamosfazerarte 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 

Indicar os curtas: 
1. Lily’s Hair: https://www.youtube.com/watch?v=MQPo4Xim8FA 
2. A Menina Espantalho: https://www.youtube.com/watch?v=NsoDL2axY2g 
3. O Melhor Som do Mundo: https://www.youtube.com/watch?v=TNKVo8NKogU 
4. Disque Quilombola: https://www.youtube.com/watch?v=9ikGklDwENQ 
5. Lá do Alto: https://www.youtube.com/watch?v=_B7QGudGMqk 

Caixa Viajante 
 

Novembro/2020 
 

Turma 53 

Cronograma 
 
- 27/10: envio do arquivo do Projeto e de convite via e-mail para confirmação de participação dos servidores envolvidos com a 
turma; 
 
- 03/11 a 05/11: confirmação dos servidores participantes; 
 
- 05/11 a 09/11: envio de convite via e-mail e WhatsApp para confirmação de participação das crianças da turma e seus 
familiares; 
 
- 19/11: 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 30 residências ao todo e que fique em cada uma delas por 
um período de 7 dias.  

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

11/11/2020 
 

17ª semana 

Hora do Conto 
 
Divulgar nesta semana a montagem feita a partir dos vídeos enviados pelo G5/manhã e demais servidores, conforme convite 
enviado em 19/08. 

Para Viajar e se Encantar 
 

Passeio virtual guiado pelo Zoológico de São Paulo e pelo Museu de História Natural do Zooparque Itatiba: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yg-A_n80GMo&t=5252s 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 
Indicar os livros de Breno Dias Pinheiro: 
1. Binho e o Mosquito Teimoso: https://www.nossoclubinho.com.br/livro-infantil-binho-e-o-mosquito-teimoso/ 
2. Binho no Mundo da Lua: viagem interplanetária: https://www.nossoclubinho.com.br/livro-infantil-gratis-binho-no-mundo-da-
lua-viagem-interplanetaria/ 
3. O Osso do Pipoca: https://www.nossoclubinho.com.br/o-osso-do-pipoca/ 

Biblioteca Indica 
 

25/11/2020 
 

18ª semana 

Território do Brincar 
 

Brincadeiras para a quarentena: https://www.nossoclubinho.com.br/brincadeiras-para-a-quarentena/ 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 

Indicar o longa-metragem de animação Komaneko, o Gatinho Curioso: https://www.youtube.com/watch?v=m5RiOmtgHLc&t=5s 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Indicar as radionovelas: 
1. Bullying: https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/02/radionovela-sobre-o-bullying/ 
2. Hora do Recreio: https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/01/hora-do-recreio/ 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

01/12/2020 
 

19ª semana 

Revisitar alguns dos conteúdos que foram publicados pelo Biblioteca Indica ao longo do ano. Primeira parte do #TBT 
com os melhores conteúdos das seguintes seções: 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

1. À Espera do Sol, de Ana Rapha Nunes: https://drive.google.com/file/d/1UgDBY6U7VTSQjc10XrVqBAQs05rlnLh-/view 
2. Álbum da Floresta, paródia fotográfica das crianças do CREIR sobre o livro Telefone Sem Fio, de Ilan Brenman. 

- Volume 1: 
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1397418ILV61SIX?fbclid=IwAR2AaBWsdPAQaQunFXqauDv9l7veU5CuL4yFWlxy2rHy
emx-E7HXO283KAc 
- Volume 2: https://www.livrosdigitais.org.br/livro/142814OONMMXWBV?page=0 

3. Somos Heróis: os cuidados para o coronavírus ir embora, de Pedro Leite: 
https://drive.google.com/file/d/1Jo4ntBWf23Kha35RXmX3ryP79BfBGBd0/view 
4. O Pintinho Sura, de Monteiro Lobato: https://issuu.com/editoraftd/docs/o_pintinho_sura__monteiro_lobato 
5. Lobinho e a Porta, de Silvana Rando: 
http://www.educardpaschoal.org.br/web/files/files/Livro_%20Lobinho%20e%20a%20Porta.pdf?fbclid=IwAR0tuv8L0JMf5wcM6cWc
_CcBU4GZc_z9h5xhAh1j8yMHEo8QgEK44BaA67U 
6. De Bem com a Mata, de Helena Oliveira: https://www.sescrio.org.br/wp-
content/uploads/2020/07/DeBemComAMata_PROVAfinal.pdf?fbclid=IwAR1LMsA2SnOWILd4ujmFTHoYg2lkpLRmc-
CmaZqw0EjvUmvaQ-I8MrxkwNs 
7. Biblioteca: um lugar mágico, de Francisco Paletta, Waldomiro Vergueiro e Fátima Paletta: 
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/406/359/1448-
1?fbclid=IwAR0CR_J2Pu3Hdbo5y3nuIBqhugDIUnMDH4CF9btAOLgXZJ6aWbC_mvu0eWQ 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

01/12/2020 
 

19ª semana 

Hora do Conto 
 

1. Chapeuzinho Vermelho: https://www.youtube.com/watch?v=juxumxEI4tU 
2. Os Três Porquinhos: https://www.youtube.com/watch?v=SOCyDJ0p7Oo 
3. João e Maria: https://www.youtube.com/watch?v=unpkqZTdup0 
4. João e o Pé de Feijão: https://www.youtube.com/watch?v=zuUh57ApgZQ 

Território do Brincar 
 

1. Máquina de Linguiça: https://territoriodobrincar.com.br/videos/territorio-do-brincar-serie-minidocs-maquina-de-linguica-wurst-
dreia-pomeranos-es/ 
2. Plataforma online para colorir da Enciclopédia Britannica Infantil: https://infantil.escola.britannica.com.br/vamosfazerarte 
3. Brincadeiras para a quarentena: https://www.nossoclubinho.com.br/brincadeiras-para-a-quarentena/ 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

14/12/2020 
 

20ª semana 

Revisitar alguns dos conteúdos que foram publicados pelo Biblioteca Indica ao longo do ano. Segunda parte do #TBT 
com os melhores conteúdos das seguintes seções: 

Para Viajar e se Encantar 
 

1. Exposição Castelo Rá-Tim-Bum: 
http://www.fotosintese360.com.br/tour/ratimbum?utm_source=blogsaopauloparacriancas&utm_medium=site_sppc&utm_campaig
n=exposicao_virtual_castelo_ra_tim_bum 
2. Museu Nacional: https://artsandculture.google.com/exhibit/descubra-o-museu-nacional/5gJywQA_-ABfJw 
3. Zoológico de São Paulo e Museu de História Natural do Zooparque Itatiba: https://www.youtube.com/watch?v=Yg-
A_n80GMo&t=5252s 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 
Lista de reprodução no canal da Biblioteca no YouTube com alguns dos filmes indicados no decorrer do Projeto: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwZRXKaEMzK1Qpom3mmfbVcgZ77lEIPmC 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

1. Xô, Intolerância: https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/06/radionovela-xo-intolerancia/ 
2. 26 cantigas de roda: https://soundcloud.com/user-468285452/sets/brinque-book-canta-danca. Para acompanhar as letras: 
https://pt.calameo.com/read/00529049695e5b672cd46?authid=GQ8BySMGIl5e 
3. Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard (FNJV): https://www2.ib.unicamp.br/fnjv/ 
4. Bullying: https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/02/radionovela-sobre-o-bullying/ 
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Atividade Síncrona  
 

n°. 1 
 

22/12/2020 

Teatro de Fantoches 
 

1. Encenação teatral adaptada da obra de literatura infantil Uma História Atrapalhada, de Gianni Rodari e Alessandro Sanna. 
  
2. Objetivo da atividade: promover a interação entre as crianças, familiares, equipe da BFL e demais servidores, além de 
contribuir para o incentivo à leitura através da ludicidade e da promoção do acervo da BFL, assim como a difusão do Teatro 
enquanto relevante manifestação cultural. 
 
3. A atividade será realizada por meio da plataforma de webconferência Google Meet. Atenderemos a todos os Grupamentos 
do CREIR em três sessões: às 10h, Grupamento 3; às 14h, Grupamento 4; e às 17h, Grupamento 5. Todos os servidores 
também poderão participar. 
 
4. O link de acesso à plataforma será enviado via e-mail e WhatsApp com antecedência de 4 dias para as famílias.  

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 


