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Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: Biblioteca Indica 

 

Olá! Como está essa galerinha linda do CREIR? Todos bem? Esperamos que sim.  

 

Com muito carinho (e saudades), preparamos mais uma edição do #BibliotecaIndica! 

Se liguem, pois está demais!  

  

 

Programão! 

 

 

 

1. Para marcar o mês da garotada, o Teatro Vila Velha, de Salvador (BA), traz a 

Mostra Teatro de Cabo a Rabo, que apresenta dois espetáculos infantis em seu 

canal no YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCeNPAXWP92IoC3gXan6CEwQ). O primeiro, já 

em exibição, é o teatro de bonecos Zaizá e a História do Tear, do Grupo Vira Toco, 

da cidade de Rio de Contas. A montagem conta a história da menina Nica, que tenta 

recuperar o conhecimento dos seus antepassados. Depois de sofrer acontecimentos 

misteriosos, ela se enche de coragem para visitar a terra de sua avó e nessa viagem 

descobre valores importantes, resgata sabedorias ancestrais e encontra um propósito 

incrível para o seu futuro. 

No sábado (16/10), às 17h, é a vez do espetáculo Toada Crianceira: Cancioneiro 

Brincante da Infância, do grupo Canastra Real: Contos em Cantos, de Salvador. O 

musical é baseado nos textos e músicas de tradição oral para sensibilizar o público 

https://www.youtube.com/channel/UCeNPAXWP92IoC3gXan6CEwQ
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para a necessidade de uma convivência infantil mais lúdica. O espetáculo pode ser 

assistido aqui: https://www.youtube.com/watch?v=b-oZstODQqI.  

 

2. A segunda dica do Programão! é a plataforma Itaú Cultural Play 

(www.itauculturalplay.com.br), que está disponibilizando em seu catálogo 36 filmes 

nacionais dedicados aos pequenos. Estarão em exibição 12 animações do Cine 

Curtinhas, sete filmes de curadoria do Espaço Itaú de Cinema e a série de desenhos 

animados Gemini 8, criada pelos diretores Célia Catunda e Kiko Mistrorigo.  

Outra novidade na programação é a exibição de 10 filmes inéditos da Mostra de 

Cinema Infantil de Florianópolis, que podem ser vistos na plataforma entre os dias 16 

e 31 de outubro, simultaneamente com o festival. Entre os curtinhas, destaque para 

Macacada (2016), de Thomas Larson, e Meu Melhor Amigo (2019), de Laly 

Cataguases. Entre os longas, vale assistir Menino Maluquinho – O Filme, Menino 

Maluquinho 2 – A Aventura, Garoto Cósmico e O Segredo dos Diamantes. Para 

acessar a plataforma, é necessário fazer um breve cadastro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-oZstODQqI
http://www.itauculturalplay.com.br/
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Para Viajar e se Encantar 

 

 

 

Estamos com muitas saudades do espaço da Biblioteca Floresta de Livros do 

CREIR... as novas crianças nem chegaram a conhecer... tudo por causa do 

Coronavírus. Na tentativa de matar um pouco dessa saudade para quem já esteve no 

espaço da Biblioteca, e para aqueles que ainda não puderam estar lá, a equipe da 

Biblioteca preparou a exposição de fotografias Floresta de Livros em Foco: 

Fotogaleria Colaborativa. Clique aqui para visitar a exposição: 

https://padlet.com/BibliotecaFlorestadeLivrosCREIR/nv1kmqznhdt2ahr7.  

 

Nessa galeria virtual, vocês poderão apreciar fotografias que retratam os 4 anos de 

história da Biblioteca. Há opções para comentar e curtir cada fotografia; caso 

publiquem comentários, identifiquem-se para que possamos respondê-los.  

 

Você pode colaborar com esta exposição! 

Como trata-se de uma ação colaborativa, a comunidade escolar do CREIR está 

convidada a contribuir da seguinte forma: quem tiver fotografias da Biblioteca, pode 

compartilhá-las conosco no fórum que criamos no moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=614027; posteriormente, 

recolheremos as fotografias enviadas por lá para que possamos inseri-las na 

exposição. A única recomendação é que os registros tenham sido feitos no espaço 

físico da Biblioteca entre 2017 (ano de inauguração oficial) e 2020 (antes da 

pandemia); as fotografias podem versar sobre quaisquer ocasiões, desde encontros 

informais a eventos e atividades pedagógicas. A intenção é que esta exposição seja 

https://padlet.com/BibliotecaFlorestadeLivrosCREIR/nv1kmqznhdt2ahr7
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=614027
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alimentada constantemente a partir das fotografias compartilhadas conosco pela 

comunidade escolar. 
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Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 

 

 

 

A obra Um amor de confusão, de Dulce Rangel e Andréia Vieira (ilustradora), narra 

a história muito curiosa da Dona Galinha. Dona galinha bota um ovo e, passeando, 

encontra mais dois ovos. E, cada vez que sai a passeio, Dona galinha encontra outros 

ovos, que aos primeiros vão se juntar. No dia em que os ovos se abrem, é uma 

confusão... Para descobrir o que vai acontecer com a Dona Galinha, acesse o link: 

https://www.ouro.sc.gov.br/uploads/705/arquivos/1878486_UM_AMOR_DE_CONFU

SAO_1.pdf.  
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Ouça na Fonoteca da Biblioteca 

 

 

 

Que tal reunir a família para ouvir histórias bem legais?! Pois bem, por aqui vamos 

indicar 5 narrativas para ouvir bem acompanhados pelas pessoas que vocês amam:  

 

1. Uma nova aventura: https://eraumavezumpodcast.com.br/uma-nova-aventura/.  

Harjit é um menino que se mudou da Índia para a França e se viu num país onde a 

cultura é totalmente diferente da sua. Lá, ele vai para a escola e começa a enxergar 

a vida com outros olhos.  

 

2. A receita de um dia feliz: https://eraumavezumpodcast.com.br/a-receita-de-um-

dia-feliz/.  

Uma menina acorda de mau humor e quando estava no caminho do mercado encontra 

um elfo que ensina a ela como acordar e ter um dia feliz.  

 

3. Beleza negra: https://eraumavezumpodcast.com.br/beleza-negra/.  

Essa história infantil fala sobre um lindo cavalo negro superdedicado e que vive feliz 

no campo. Porém, ele é vendido e a partir daí sua vida muda muito e ele começa a 

ser explorado e maltratado por diversos donos.  

 

4. A árvore generosa: https://eraumavezumpodcast.com.br/a-arvore-generosa/.  

Essa narrativa traz a história de um menino que todos os dias vai até uma árvore para 

se pendurar em seus galhos, comer suas maçãs e descansar sob sua sombra. O 

menino amava a árvore; e ela era feliz. Porém, com o tempo, o garoto cresce e 

começa a desejar mais do que coisas simples. A árvore, sem muitos recursos para 

https://eraumavezumpodcast.com.br/uma-nova-aventura/
https://eraumavezumpodcast.com.br/a-receita-de-um-dia-feliz/
https://eraumavezumpodcast.com.br/a-receita-de-um-dia-feliz/
https://eraumavezumpodcast.com.br/beleza-negra/
https://eraumavezumpodcast.com.br/a-arvore-generosa/
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ajudá-lo, mas disposta a qualquer coisa para vê-lo feliz, vai se desfazendo aos poucos, 

mostrando que, pelo amor do menino, pode abrir mão de sua própria vida. 

 

5. Amizade em forma de coração: https://eraumavezumpodcast.com.br/amizade-

em-forma-de-coracao-historia-infantil-sobre-sindrome-de-down/.  

Sammy é uma menina com Síndrome de Down e que tem atraso de fala. Quando vai 

para a escola, seus amigos resolvem ensiná-la várias palavras, despertando muito 

amor entre todos eles.  

 

 

Desejamos que vocês se divirtam com as dicas dessa semana. 

Um abraço bem abraçado e demorado! 

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 

 

 

#BibliotecaFlorestaDeLivrosIndica #BibliotecaIndica #TeatroInfantil #CinemaInfantil 

#Fotografias #LiteraturaInfantil #HistóriasParaOuvir 

https://eraumavezumpodcast.com.br/amizade-em-forma-de-coracao-historia-infantil-sobre-sindrome-de-down/
https://eraumavezumpodcast.com.br/amizade-em-forma-de-coracao-historia-infantil-sobre-sindrome-de-down/

