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Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: Biblioteca Indica 

 

E aí, pequenos-pequerruchos do CREIR? Tudo certinho? Esperamos que sim!  

 

Sintonizem nas dicas do #BibliotecaIndica desta semana e divirtam-se! 

 

  

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 

 

 

 

Vamos começar convidando vocês para uma reflexão: pense em algum personagem 

das histórias dos livros com alguma deficiência que você já viu. Lembrou de algum? 

Se lembrou, ele era protagonista? Pois é, minha gente. Mesmo com milhares de 

pessoas com deficiência, essa parcela da população tem pouco destaque na literatura 

e demais manifestações artísticas, assim como visibilidade na sociedade. No entanto, 

o protagonismo dessas pessoas e discussões sobre inclusão, acessibilidade e o 

combate ao preconceito ganham luz com o Projeto Literatura Acessível.  

 

Os livros que vamos indicar hoje fazem parte desse Projeto incrível. Eles trazem 

histórias protagonizadas por personagens que têm alguma deficiência, com o objetivo 

de sensibilizar sobre a temática da inclusão de maneira lúdica, divertida e acessível. 

Vamos conhecer esses livros?! 

 

1. A menina que perdeu a perna, de Carina Alves e ilustrações de Roney Bunn: 

https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-A-

menina-que-perdeu-a-perna.pdf. 

https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-A-menina-que-perdeu-a-perna.pdf
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-A-menina-que-perdeu-a-perna.pdf
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Versão com audiodescrição: https://www.youtube.com/watch?v=yH5GN94eET8. 

Versão em Libras e legendada: https://www.youtube.com/watch?v=xUh_6rHJhOQ.  

 

2. O menino que escrevia com os pés, de Carina Alves e ilustrações de Roney Bunn: 

https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-

menino-que-escrevia-com-os-pes.pdf. 

Versão com audiodescrição: https://www.youtube.com/watch?v=loA8qoh2C20. 

Versão em Libras e legendada: https://www.youtube.com/watch?v=k3YD4mZfkRs.  

 

3. A princesa que tinha um cromossomo a mais, de Carina Alves e Mari Meira, 

com ilustrações de Roney Bunn: https://literaturaacessivel.com.br/wp-

content/uploads/2020/06/Interativo-A-princesa-que-tinha-um-cromossomo-a-

mais.pdf.  

Versão com audiodescrição: https://www.youtube.com/watch?v=bNxmD7QjUtY. 

Versão em Libras e legendada: https://www.youtube.com/watch?v=lpUjPC-6Mtc.  

 

4. O melhor amigo da bengala, de Carina Alves e Mari Meira, com ilustrações de 

Roney Bunn: https://literaturaacessivel.com.br/wp-

content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-melhor-amigo-da-bengala.pdf.  

Versão com audiodescrição: https://www.youtube.com/watch?v=i7_sQp1btao. 

Versão em Libras e legendada: https://www.youtube.com/watch?v=cD81YTTccr8.  

 

5. Ico e o mundo que queremos construir, de Carina Alves e Elyse Matos, com 

ilustrações de Roney Bunn: http://literaturaacessivel.com.br/wp-

content/uploads/2020/06/Ebook-Ico-e-o-mundo-que-queremos-construir.pdf.  

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

 

Curiosidade:  

Nesse ano, foi criado o aplicativo Literatura Acessível, disponível gratuitamente para 

Android e Iphone. Por meio do app, vai ser possível ler 4 livros animados inéditos e 

assistir 3 videoclipes da obra “O menino que escrevia com os pés” – todos os 

conteúdos com Libras e/ou audiodescrição. O que está esperando! Baixe logo o app! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yH5GN94eET8
https://www.youtube.com/watch?v=xUh_6rHJhOQ
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-menino-que-escrevia-com-os-pes.pdf
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-menino-que-escrevia-com-os-pes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=loA8qoh2C20
https://www.youtube.com/watch?v=k3YD4mZfkRs
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-A-princesa-que-tinha-um-cromossomo-a-mais.pdf
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-A-princesa-que-tinha-um-cromossomo-a-mais.pdf
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-A-princesa-que-tinha-um-cromossomo-a-mais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bNxmD7QjUtY
https://www.youtube.com/watch?v=lpUjPC-6Mtc
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-melhor-amigo-da-bengala.pdf
https://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Interativo-ebook-O-melhor-amigo-da-bengala.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i7_sQp1btao
https://www.youtube.com/watch?v=cD81YTTccr8
http://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Ebook-Ico-e-o-mundo-que-queremos-construir.pdf
http://literaturaacessivel.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Ebook-Ico-e-o-mundo-que-queremos-construir.pdf
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Para Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.interati.literaturaacessivel.  

 

Para Iphone: https://apps.apple.com/us/app/literatura-acessível/id1575263136.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.interati.literaturaacessivel
https://apps.apple.com/us/app/literatura-acessível/id1575263136
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Programão! 

 

 

 

1. Está em cartaz até 31/10 a 20ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. 

Muitos filmes, entre longas-metragens e curtas, estão disponíveis para crianças de 

todas as idades. Para assistir, acesse: 

https://play.innsaei.tv/conteudo/channel/661eb7ca-e13c-4b22-ac88-04453a4d9641. 

É necessário fazer um cadastro para assistir os filmes. A programação completa da 

mostra está disponível aqui: 

https://www.mostradecinemainfantil.com.br/programacao/. São sessões ao vivo, com 

a exibição de vários filmes, além de ser possível assistir as sessões exibidas 

anteriormente. Prepara a pipoca e aproveite! 

 

2. Na terceira temporada do projeto Animadinho Ciberteatro, do Firjan SESI, está 

sendo apresentado o espetáculo online Vovô Tempo e a roda girante, uma história 

de amor ao teatro de bonecos e a todos os mestres bonequeiros. Junte a família e 

prepare-se para uma experiência cheia de animação, cortes de cinema e tecnologia 

digital. O espetáculo terá sessões diárias de 28/10 a 31/10. Segue o link de cada 

sessão para escolher o melhor dia para assistir (não esquece de ativar o lembrete!):  

- 28/10 (quinta-feira), às 15h: https://www.youtube.com/watch?v=-ev_gQaJytM. 

- 29/10 (sexta-feira), às 11h: https://www.youtube.com/watch?v=tPNNNxg8U2I. 

- 30/10 (sábado), às 18h: https://www.youtube.com/watch?v=Ino70xHF3fc.  

- 31/10 (domingo), às 18h: https://www.youtube.com/watch?v=WSysCER0bGQ.  

 

 

https://play.innsaei.tv/conteudo/channel/661eb7ca-e13c-4b22-ac88-04453a4d9641
https://www.mostradecinemainfantil.com.br/programacao/
https://www.youtube.com/watch?v=-ev_gQaJytM
https://www.youtube.com/watch?v=tPNNNxg8U2I
https://www.youtube.com/watch?v=Ino70xHF3fc
https://www.youtube.com/watch?v=WSysCER0bGQ
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Hora do Conto 

 

 

 

Chega mais, pois a Natalia, que trabalha na Biblioteca, gravou um vídeo fazendo a 

leitura da obra A Cinderela das bonecas, escrito por Ruth Rocha e ilustrado por 

Mariana Massarani.  

 

Essa obra traz a história da vovó Neném, que é a vovó mais querida do bairro. E como 

não ia ser? Ela faz comidinhas deliciosas, inventa brincadeiras divertidas e conta 

histórias de um jeito engraçado, misturando, por exemplo, o caso dos Três Porquinhos 

com a aventura da Chapeuzinho Vermelho. Para assistir ao vídeo, clique no link: 

https://youtu.be/btpzmc9_j_o.  

 

 

Por hoje, é só, pessoal! 

Um grande abraço e até a próxima! 

 

 

 

#BibliotecaFlorestaDeLivrosIndica #BibliotecaIndica #LiteraturaInfantil 

#LiteraturaAcessível #InclusãoDaPessoaComDeficiência #CinemaInfantil 

#TeatroInfantil #HoraDoConto #LeituraMediada 

https://youtu.be/btpzmc9_j_o

