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Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: Biblioteca Indica 

 

E aí, minha gente pequenina do CREIR! Vem chegando ele: o seu, o meu, o nosso 

#BibliotecaIndica!  

 

Vem que está cheio de dicas interessantes!  

 

 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 

 

 

 

Vamos assistir um filminho?? Bela ideia, né?! Seguem quatro curtas-metragens de 

animação para assistir com a família reunida: 

 

1. Uma jovem deve ajudar um pequenino garoto piloto a voar para casa antes que 

seja tarde demais. Pequeno raio de esperança: 

https://www.youtube.com/watch?v=XcAyzi1-yIE; 

 

2. Um cachorrinho que vai pescar com seu dono encontra uma elegante e irritante 

garça. O que acontece entre ambos é um verdadeiro exemplo de amabilidade, afeto 

e compreensão. O cachorrinho e a garça: 

https://www.youtube.com/watch?v=Av85KfekZt4;  

 

3. Ao descobrir as alegrias da fotografia, uma garota acaba quebrando a câmera por 

acidente. Câmera fotográfica: https://www.youtube.com/watch?v=bddOMWnQrLI;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XcAyzi1-yIE
https://www.youtube.com/watch?v=Av85KfekZt4
https://www.youtube.com/watch?v=bddOMWnQrLI
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4. Um artista inseguro inspira uma jovem de olhos arregalados a ver a beleza de seu 

esboço antes que o ônibus chegue ao seu ponto. Querida Alice: 

https://www.youtube.com/watch?v=xGDN4qU1LaE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: biblioteca indica, Rio de Janeiro, ano letivo 2021, n. 4, p. 
1-6, setembro 2021. 

Território do Brincar 

 

 

 

O que acham de colocar a mão na massa??? Afinal de contas, cozinhar é uma 

brincadeira e tanto.  

 

Quem resiste a um pão de queijo quentinho? Chama um adulto para ajudar a 

preparar essa receita de pão de queijo:  

 

Ingredientes:  

2 xícaras (chá) de polvilho azedo; 

1 xícara (chá) de polvilho doce; 

1 colher (chá) de sal; 

3 ovos; 

1 e ½ xícara (chá) de água; 

¼ xícara (chá) de óleo; 

1 xícara (chá) de queijo minas meia cura ralado; 

½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado. 

 

Passo a passo para fazer:  

Em uma travessa grande, coloque o polvilho azedo o polvilho doce e o sal. 

Em uma panela, aqueça a água e óleo até ferver. 

Escalde a mistura de polvilhos e sal e misture. 

Deixe esfriar completamente.  

Quebre os ovos separadamente, coloque um por vez na massa até incorporar aos 

demais ingredientes. 
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Adicione os queijos e misture bem. 

Unte a palma das mãos com um pouco de óleo e faça bolinhas de 5cm de diâmetro. 

Se desejar, cubra com mais queijo ralado e asse em forno médio pré-aquecido, a 

180ºC por 30 minutos. 

 

Para assistir o vídeo da receita, clique no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=POe2PG_fSck.  

 

Huuuuuummmmmmmm. Que cheirinho bom! Bom apetite! 

 

(Ah, se quiser, envie a foto dos seus pães de queijo na aba da Biblioteca do moodle. 

A gente vai adorar!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=POe2PG_fSck
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Para Viajar e se Encantar 

 

 

 

Vocês sabiam que o Brasil já foi uma monarquia? Pois é, durante algum tempo, o 

Brasil foi um Império que tinha imperadores, príncipes e princesas vivendo por essas 

terras. E toda essa gente morava em palácios. O Palácio Imperial, hoje Museu 

Imperial, foi a residência de verão do imperador D. Pedro II e sua família.  

 

Nesse Museu, localizado no centro da cidade de Petrópolis/RJ, vocês poderão 

conhecer um pouco mais sobre a história desses tempos. Acesse o vídeo e bom 

passeio: https://www.youtube.com/watch?v=BIjjh61O06E.  

 

Curiosidade:  

Além do vídeo acima, vocês podem visitar os vários acervos disponíveis no Museu 

Imperial através deste link: https://artsandculture.google.com/partner/museu-imperial.  

 

Ainda sobre o Museu Imperial: ao pensar em museus, imaginamos obras de artes, 

quadros com personagens históricos pintados por artistas famosos e objetos de valor 

inestimável por serem únicos ou feitos em materiais caros. Mas os acervos de museus 

vão muito além disso. As coleções incluem, muitas vezes, itens que não são mais 

comuns no nosso dia a dia, podendo, desta forma, ser difícil identificar suas funções. 

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: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIjjh61O06E
https://artsandculture.google.com/partner/museu-imperial
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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/.  

 

 

Esperamos que vocês tenham gostado de todas as dicas dessa edição do 

#BibliotecaIndica!  

Voltamos logo, logo. Até lá! 

 

 

#BibliotecaFlorestaDeLivrosIndica #BibliotecaIndica #FilmesInfantis 

#ReceitaGastronômica #PãoDeQueijo #PasseioVirtual #MuseuImperialDePetrópolis  

https://museuimperial.museus.gov.br/conheca-o-estereoscopio/
https://museuimperial.museus.gov.br/conheca-a-espevitadeira/
https://museuimperial.museus.gov.br/conheca-o-paliteiro/
https://museuimperial.museus.gov.br/conheca-o-alargador-de-luvas/
https://museuimperial.museus.gov.br/conheca-o-tinteiro-de-viagem/

