
1 

 

Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: biblioteca indica, Rio de Janeiro, ano letivo 2021, n. 7, p. 
1-7, novembro 2021. 

Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: Biblioteca Indica 

 

Olá, moçada! Vem com a gente e acompanhem as dicas do #BibliotecaIndica dessa 

semana.  

 

  

Território do Brincar 

 

 

 

Para começar, selecionamos algumas dicas de brincadeiras bem legais:  

 

1. Caça ao tesouro sensorial. A caça ao tesouro, já bastante tradicional, pode ficar 

muito mais divertida de uma forma bastante simples: com objetos sensoriais. Primeiro, 

escolha algumas texturas diferentes, como liso, áspero, aveludado, macio, mole ou 

rígido. Depois, peça ao pequeno ou pequena que corra pela casa e encontre os 

objetos com aquelas características. Dessa forma, você usa o ambiente ao seu redor 

para brincar e também ensina sobre a observação. Além disso, é possível escolher 

outras qualidades dos objetos para a brincadeira, como as cores e os tamanhos, por 

exemplo. Já para as crianças um pouco mais velhas, um cronômetro pode deixar a 

brincadeira ainda mais emocionante! 

 

2. Strike! Que tal criar sua própria pista de boliche? Se você gostou da ideia, irá 

precisar de seis a dez garrafas de plástico, rolos de cartolina ou mesmo papelão. Para 

acertar os pinos, você pode utilizar uma bola de meia, de tênis ou a bolinha do seu 

animal de estimação. Com todos os materiais em mãos, é só organizar os pinos 
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improvisados no formato de uma pirâmide e encontrar um lugar para fazer a pista. E 

pronto. Essa é uma das mais divertidas brincadeiras para fazer dentro de casa! 

 

3. Cabo de guerra em almofadas. Use alguma base arredondada e macia, como 

travesseiros ou almofadas. Depois, é só usar uma corda. A ideia é simples: quem sair 

da base primeiro, perde! Mas cuidado para não se machucar. Quando bem utilizado, 

o cabo de guerra estimula a agilidade e também a resistência, sendo uma brincadeira 

bastante divertida para adultos e crianças. 

 

4. Cabana. Brincar de cabana na sala ou no quarto é muito divertido! Uma dica, para 

fugir das cadeiras e daquele monte de cobertores para fazer a cabaninha, é usar uma 

caixa de papelão como suporte. Dessa forma, você pode usar os cobertores para 

colocá-los lá dentro, deixando a cabana mais aconchegante. Desse modo, você pode 

até deixar os pequenos e pequenas dormirem na cabaninha. E, por que não, emendar 

a brincadeira em uma festa do pijama? 

 

5. Cantinho da leitura. Falando em construir uma cabana para as crianças, que tal 

aproveitar esse espaço para transformá-lo em um cantinho da leitura? Para garantir 

que haja espaço para adultos e crianças, você precisará montá-la um pouco mais alto. 

Além disso, você pode colocar almofadas para seu pequeno ou pequena encostar 

enquanto lê. Essa é uma ótima forma de viver as melhores histórias com as crianças 

e criar memórias inesquecíveis. E se vocês gostarem, podem até deixar o cantinho da 

leitura de forma permanente! 

 

6. Pintura com água. Para mudar um pouco as brincadeiras de pintura, por que não 

usar água? Mais uma vez, o papelão será um aliado das brincadeiras. Neste caso, é 

só separar um pote com água e um pincel. A tela será o próprio papelão e não será 

necessária nenhuma tinta. Isso porque é só molhar o pincel e passar no papelão para 

criar figuras e desenhos. Os pequenos e pequenas vão adorar pintar com água e, 

depois, ver suas obras sendo absorvidas pelo papelão! Além de divertida, é uma 

brincadeira que faz muito menos bagunça do que a pintura com tinta. 
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Ouça na Fonoteca da Biblioteca 

 

 

 

Vamos ouvir músicas por aqui... saudades de uma musiquinha, né não?! Pois bem! 

Ouçam o álbum Água pras crianças, trabalho repleto de letras e melodias fáceis, 

fluidas e dançantes, idealizado pelo cantor e compositor capixaba Zé Renato: 

https://sesc.digital/conteudo/educacao/aguaprascriancas.  

 

A proposta do álbum é alertar as crianças (e também os adultos!) sobre a importância 

de se preservar o nosso meio ambiente, nossas águas... tão maltratados nos últimos 

tempos. Zélia Duncan, J. Velloso, Ivan Santos, Paulinho Moska, Paulo César Pinheiro, 

Flávia Ventura, Juca Filho e Joyce Moreno assinam letras do álbum que, numa mescla 

de ritmos, passa pelo samba, pela ciranda e pelo coco, entre outros. Agora, convide 

a família toda, afaste os móveis para dançar e som na caixa! (Cai muito bem em uma 

brincadeira de roda ou em uma sessão de cantorias de aniversário!). 

 

Curiosidade: 

O álbum contou com a participação do coro do Instituto Sabendo Mais, formado pelos 

alunos da Escola Nova Holanda, localizada na Comunidade da Maré, aqui do Rio de 

Janeiro.  

Ah, veja também o videoclipe da primeira faixa do álbum, Pra chover mais peixe:  

https://www.youtube.com/watch?v=tv_-awuyoAI.  

 

 

 

 

https://sesc.digital/conteudo/educacao/aguaprascriancas
https://www.youtube.com/watch?v=tv_-awuyoAI
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Programão! 

 

 

 

Pega a agenda e anote alguns eventos online que selecionamos para vocês: 

 

1. Espetáculo teatral Histórias para combater o mau humor. Neste repertório para 

todos os públicos, contos divertidos de diferentes lugares do mundo são narrados 

utilizando recursos cênicos e a cooperação da plateia. A apresentação é recheada de 

contos para lá de engraçados para abrir o sorriso de orelha a orelha, e acabar com 

qualquer mau humor... Afinal de contas “rir é o melhor remédio”!  

- Quando? 17/11 (quarta-feira), às 14h; 19/11 (sexta-feira), às 14h.  

- Onde? Na página do facebook da Fábrica de Cultura: 

https://www.facebook.com/fabricasdeculturaA.  

 

2. Espetáculo teatral Histórias pretas. O espetáculo conta a história de um príncipe-

menino que parte numa viagem encantada para ajudar seu povo que se esqueceu do 

caminho para o coração da mãe-terra e dos valores fundamentais à vida. 

- Quando? 19/11 (sexta-feira), às 14h; 25/11 (quinta-feira), às 14h.  

- Onde? Na página do facebook da Fábrica de Cultura: 

https://www.facebook.com/fabricasdeculturaA. 

 

3. Espetáculo teatral Casos cascudos. Casos Cascudos são inspirados em três obras 

do pesquisador brasileiro Câmara Cascudo: As Perguntas de Dom Lobo; A Menina e 

a Figueira e A Moça e a Vela. Encenado pela Cia. da Tribo, o espetáculo de animação 

https://www.facebook.com/fabricasdeculturaA
https://www.facebook.com/fabricasdeculturaA
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é construído por meio de diferentes técnicas de manipulação, utilizando o tradicional 

fantoche, bonecos de vara, além de brinquedos populares de madeira. 

- Quando? 25/11 (quinta-feira), às 14h; 26/11 (sexta-feira), às 14h. 

- Onde? Na página do facebook da Fábrica de Cultura: 

https://www.facebook.com/fabricasdeculturaA. 

 

4. Festival infantil Brincando na praça. Reunindo atrações de diversas áreas, como 

teatro, dança, oficinas e intervenções, o Festival Brincando na Praça chega à terceira 

edição. Boa parte dos espetáculos versam sobre temas urgentes da sociedade, como 

alimentação saudável, sustentabilidade, economia circular, diversidade, direitos 

humanos, equidade racial e combate à desinformação. Ao todo, 26 atrações se 

apresentam em encontros lúdicos, comandados pela mestra de cerimônias Palhaça 

Rubra, sempre acompanhada do Pelanca. 

- Quando? O evento acontece de 19 a 29 de novembro com transmissão online e 

gratuita. 

- Onde? Transmissão gratuita nas páginas: 

Facebook Muda Cultural: https://www.facebook.com/mudacultural.  

YouTube Muda Cultural: https://www.youtube.com/user/mudacultural.  

 

- Programação completa:  

Dia 1 – 19/11 (sexta-feira) 

"Água doce" - Cia da Tribo 

"Festa na terra da mandioca" - Trupe BorboLetras 

"Brincando com a dança: um voo na floresta" - Cia Meu Corpo Meu Brinquedo 

 

Dia 2 – 20/11 (sábado) 

"Ladeira das crianças - Teatrofunk" - Cia Rosas Periféricas 

Oficina de acrobacias de solo - Cia Armárias 

"À Espera de Quem?" - Trupe DuNavô 

 

Dia 3 – 21/11 (domingo) 

"Rádio Paranóia" - Trupe Liuds 

Oficina de Malabares "Os primeiros passos" - Trupe Liuds 

"Conto dos pássaros" - Trupe Pé de Histórias 

https://www.facebook.com/fabricasdeculturaA
https://www.facebook.com/mudacultural
https://www.youtube.com/user/mudacultural
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Dia 4 – 22/11 (segunda-feira) 

"As clássicas" - Cia Teatral Circo Delas 

"Laia e o voo da imaginação" - Cia Tu Mateixa 

"MANOfestAÇÃO" - Grupo Unity Warriors 

 

 Dia 5 – 26/11 (sexta-feira) 

"Circo excêntrico" - La Class Excêntricos 

Construção de bonecos de sombras com as mãos - Cia Articularte 

"Para crescer temos que saber comer" - Diverte Teatro Viajante 

 

Dia 6 – 27/11 (sábado) 

"Três variando" - Trupe Irmãos Atada 

"Chapeuzim Vermelho e o Lobo Marrom" - Cia Articularte 

Oficina "Criando figurinos" - Trupe BorboLetras 

"Ciranda de retina e cristalino" - Dança Sem Fronteiras 

 

Dia 7 – 28/11 (domingo) 

"Shake shake show" - Vagalum Tum Tum 

Oficina de danças urbanas - Grupo Unity Warriors 

"Vaca amarela" - Cia Navega Jangada 

"Emaranhada - O vessero de Mavi" - Amarilis Irani 

 

Dia 8 – 29/11 (segunda-feira) 

"Nas águas do imaginar" - Cia de Danças de Diadema 

Oficina do riso - Álvaro Assad 

"Miudinho" - Grupo Triii 
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Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 

 

 

 

Na nossa sessão de cinema, trouxemos um filme que tem manchas, latidos e diversão: 

101 dálmatas! Este clássico da animação da Disney conta a aventura de Pongo e 

Perdita para salvar todos os dálmatas de Londres dos terríveis planos de Malvada 

Cruela. 

 

Prepara um lanchinho bem gostoso, convida a família e dê o play: 

https://www.youtube.com/watch?v=nvZ1VBLJ700.  

 

 

Aproveitem! Esperamos que vocês gostem! 

Um abraço bem apertado nocês! 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 

 

 

#BibliotecaFlorestaDeLivrosIndica #BibliotecaIndica #BrincadeirasInfantis 

#MúsicaParaCrianças #TeatroInfantil #FilmesInfantis 

https://www.youtube.com/watch?v=nvZ1VBLJ700

