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Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: Biblioteca Indica 

 

Olá, galerinha do CREIR! Mais um período letivo que se inicia e nós, da Biblioteca 

Floresta de Livros, seguimos com as publicações do Biblioteca Indica.  

 

Desejamos boas-vindas aos alunos e familiares novos! Que vocês sejam muito felizes 

conosco! 

 

O primeiro fascículo do #BibliotecaIndica está recheado de dicas interessantes. 

Acompanhem! 

 

 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 

 

 

 

No livro A casinha do tatu, escrito por Elza Sallut e ilustrado por Suppa, vamos 

conhecer a história de uma raposa que, por ser muito orgulhosa de sua linda casa, 

não aceita ser vizinha de alguém tão pobre como o tatu. Mas, ao pedir o auxílio do Rei 

Leão para solucionar o caso, a raposa recebe uma lição e tanto. 

 

Clique neste link para acessar o livro: 

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

do-tatu-pdf.pdf. 
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Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 

 

 

 

Prepara a pipoca que lá vem filmão por aqui! Dela mora na Ilha de Itaparica com seu 

pai, Agenor. Na escola nova, os colegas acham seu nome estranho e seus cabelos 

esquisitos. A menina questiona seu pai, e a história que ele conta muda a forma como 

ela vê a si mesma! 

 

Assista ao curta-metragem Dela: 

https://www.youtube.com/watch?v=jyUrNjNvOqc&t=258s.  

 

Se quiser, o filme está disponível também em versão com audiodescrição: 

https://www.youtube.com/watch?v=7kx8w2yzW6s.  

 

E também com tradução em Libras: 

https://www.youtube.com/watch?v=0D6RpK4pHEM.  

 

Curiosidade: 

Vocês sabem o que é curta-metragem? Um curta-metragem nada mais é do que um 

filme de pouca duração. De modo geral, um filme que dura trinta minutos ou menos é 

considerado um curta-metragem.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyUrNjNvOqc&t=258s
https://www.youtube.com/watch?v=7kx8w2yzW6s
https://www.youtube.com/watch?v=0D6RpK4pHEM
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Território do Brincar 

 

 

 

Vamos começar o ano letivo com muita brincadeira! Indicamos aqui o livreto Cantinho 

divertido: atividades para soltar a imaginação!, que traz várias dicas bacanas de 

brincadeiras e outras atividades para fazer em casa: 

http://www.educardpaschoal.org.br/web/files/files/cantinho%20divertido%20_%20ativ

idades%20fundacao%20educar(1).pdf. 

 

Ah, não se esqueça de convidar toda a família para brincar!   

 

 

Que o ano letivo que está começando seja excelente para todos nós!  

Um grande abraço e divirtam-se.      

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 

 

#BibliotecaFlorestaDeLivrosIndica #BibliotecaIndica #LiteraturaInfantil 

#CinemaInfantil #BrincadeirasInfantis 


