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Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: Biblioteca Indica 

 

Oiee! Preparamos com muito carinho uma nova edição do #BibliotecaIndica para que 

vocês se divirtam muito! Chega mais! 

 

  

Hora do Conto 

 

 

 

O bibliotecário da Biblioteca Floresta de Livros, Felipe, escolheu o livro Leo e 

Albertina, da autora francesa Christine Davenier, para gravar um vídeo fazendo a 

leitura. A sobrinha do Felipe, Rafinha, de 2 anos, adora esse livro! Ele traz a história 

de Leo, um porquinho apaixonado pela galinha Albertina. Leo não sabia como chamar 

a atenção de Albertina, pois ela nem notava sua presença. Então, resolveu pedir 

conselhos a seus amigos. Será que alguém tinha uma boa ideia para dar a Leo? 

 

Clique aqui para assistir a leitura: https://youtu.be/E4gdAkKeZTM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/E4gdAkKeZTM
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Programão! 

 

 

 

Por aqui, a boa é o espetáculo infantil A madrinha. A madrinha é uma adaptação do 

conto “A madrinha morte”, dos Irmãos Grimm, Jacob (1785-1858) e Wilhelm (1786-

1859) e marca o início do “Projeto SERÁ?”, idealizado pelos atores Paulo Barcellos e 

Marcos Martins que estreia dia 26/11, online com temporada de nove apresentações 

gratuitas e ao vivo.  

 

Anota aí para não esquecer:  

 

- Estreia 26/11 (sexta-feira) no canal da Palipalan Arte e Cultura no YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9JJ_840R1m1TJpxn0THTMQ.   

 

- Temporada online: 27/11 (sábado), 28/11 (domingo), 03/12 (sexta-feira), 04/12 

(sábado), 05/12 (domingo), 10/12 (sexta-feira), 11/12 (sábado) e 12/12 (domingo). 

 

- Horário: sempre às 11 horas. 

 

- Apresentação com tradução em Libras no dia 05/12 (domingo). 

 

Curiosidade:  

Vamos conhecer um pouco mais sobre os Irmãos Grimm neste vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=y17Rd7IuRCw.   

 

https://www.youtube.com/channel/UC9JJ_840R1m1TJpxn0THTMQ
https://www.youtube.com/watch?v=y17Rd7IuRCw
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Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 

 

 

 

Rimas são muito legais, né?! Nós gostamos muito! As indicações de leitura desta 

semana estão repletas de rimas:  

 

1. Cuidado com o lobo, de Socorro Ventura e Felipe Dias (ilustrador): 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-

7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_05a7f58ad98241c4be4204e68fc2ec7b.pdf.  

 

2. A flor do mandacaru, de Elaine Custódio e Leimisson Casimiro (ilustrador): 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-

7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_ad507edf239e4efca9100c8fe11fcd46.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_05a7f58ad98241c4be4204e68fc2ec7b.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_05a7f58ad98241c4be4204e68fc2ec7b.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_ad507edf239e4efca9100c8fe11fcd46.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_ad507edf239e4efca9100c8fe11fcd46.pdf
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Para Viajar e se Encantar 

 

 

 

O oceano esconde muitos mistérios e coisas interessantes... por isso, é que vamos 

fazer uma visita virtual ao Museu Oceanográfico Univali: 

https://www.youtube.com/watch?v=PHsCJikIEi4. Quem é fascinado pelo mar, vai ficar 

encantado com essa visita! 

 

Criado em 1987, o Museu Oceanográfico Univali tem como objetivo desenvolver 

coleções com o maior número de espécies marinhas, possibilitando a realização de 

pesquisas que representem o conjunto da biodiversidade do litoral brasileiro, além de 

divulgar o nosso patrimônio biológico marinho para o público em geral.  

 

 

Por hoje, é só! Esperamos que gostem e que se divirtam com as dicas desta edição! 

Até mais! 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

 

#BibliotecaFlorestaDeLivrosIndica #BibliotecaIndica #HoraDoConto #TeatroInfantil 

#LiteraturaInfantil #VisitaVirtual #MuseuOceanográficoUnivali 

https://www.youtube.com/watch?v=PHsCJikIEi4

