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Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: Biblioteca Indica 

 

Olá, moçada linda do CREIR! Estavam com saudades? Aproveitaram muito as férias? 

Nós estávamos morrendo de saudades de vocês!  

 

Pois bem, estamos retornando com o Biblioteca Indica! Vejam a seguir as dicas desta 

semana.  

 

 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 

 

 

 

A mercearia da Dona Maria em festa ficou, pois o dia da feira das frutas, finalmente, 

chegou. As frutas, todas empolgadas, procuravam o melhor lugar, deixando tudo 

organizado para receber os convidados.  

 

Acesse o link para ler o livro A mercearia da Dona Maria, de Polyanne Jomasi e 

Adams Pinto (ilustrador): https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-

7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_3ff72f5aa0ce47deb2c13e2bd2a16d96.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_3ff72f5aa0ce47deb2c13e2bd2a16d96.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_3ff72f5aa0ce47deb2c13e2bd2a16d96.pdf
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Para Viajar e se Encantar 

 

 

 

Ainda pegando carona no assunto da indicação anterior que falava sobre as frutas, 

que tal conhecer um pouco sobre a história do pão? Vamos viajar virtualmente para 

Iliópolis, lá no Rio Grande do Sul, para conhecermos o Museu do Pão: 

https://www.youtube.com/watch?v=XZd-181jeOA&t=320s.  

 

O Museu do Pão expõe uma pequena coleção de objetos utilizados pelos imigrantes 

italianos do Vale do Taquari, que refaz a trajetória da produção do alimento “do grão 

ao prato”. Para ilustrar ainda mais, uma linha do tempo resume 14000 anos da 

presença do pão na história da humanidade. O museu também abriga uma oficina de 

panificação e o Moinho Colognese, ponto de partida para a implantação do Caminho 

dos Moinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZd-181jeOA&t=320s
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Território do Brincar 

 

 

 

Veja essas dicas de atividades para soltar a imaginação e a criatividade em casa:  

 

1. Arte com elementos da natureza. Indicada a partir dos 4 anos, a ideia da atividade 

é estimular a percepção visual, o contato com a natureza e objetos que, em geral, 

passam despercebidos. A criança pode ficar livre para escolher o mais inusitado 

elemento, desde pedrinhas, folhas e flores do chão até pregadores e tampinhas de 

garrafas. Tudo pode ser aproveitado para fazer arte. Como fazer: utilizando os 

elementos coletados, monte cenários e paisagens em conjunto com a criançada. É 

possível fixar os objetos em uma base de papel usando cola branca, ou montá-los no 

chão deixando-os livres. O mais importante é exercitar a criatividade! 

 

2. Massinha de modelar caseira. Por permitir infinitas possibilidades de manusear e 

contribuir para o desenvolvimento da coordenação motora, a massinha é um 

brinquedo muito apreciado, em geral, a partir dos 2 anos de idade. Contudo, é 

importante conferir se o produto não possui conservantes químicos, ou então, 

preparar para a criança uma massinha caseira que seja atóxica e comestível. 

 

Ingredientes: 1 xícara de farinha de trigo, ½ xícara de sal, 2 colheres de chá de cremor 

de tártaro (por ser um produto comestível, pode ser encontrado em casas de produtos 

para confeitaria, panificação ou em supermercados, ele dará elasticidade à massa), 1 

colher de chá de óleo de cozinha, 1 xícara de água fria e corantes alimentícios. 
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Preparo: 

1. Em uma panela, misture bem todos os ingredientes (exceto o corante); 

2. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, por aproximadamente três minutos; 

3. Retire do fogo quando a mistura desgrudar do fundo e laterais da panela; 

4. Coloque a massa em uma bacia e espere esfriar até o ponto em que pode ser 

modelada sem queimar as mãos; 

5. Adicione o corante da cor desejada; 

6. Misture até que fique homogênea; 

7. Se quiser, faça cores diferentes, misturando os corantes; 

8. Ofereça à criança e, quando ela não estiver brincando, armazene em potes ou 

plásticos de forma a vedar a massinha. 

 

3. Pé de lata. Esta brincadeira pode ser uma boa forma de mostrar como era a infância 

das gerações anteriores. Indicada a partir dos 3 anos, estimula a coordenação motora 

e o equilíbrio, além de incentivar a reciclagem e o reaproveitando de materiais que 

seriam descartados. 

 

Materiais: duas latas vazias (de leite em pó, achocolatados, etc.), dois pedaços de 

corda (barbante ou corda para varal no tamanho de 1,40 m cada), uma chave de fenda 

e materiais variados para enfeitar o pé de lata. 

 

Modo de fazer:     

1. Faça dois furos paralelos nas extremidades da parte inferior das latas para passar 

as cordas. Utilize a chave de fenda para isso; 

2. Passe as cordas pelos buracos feitos nas latas e dê nós bem firmes nas pontas; 

3. Se quiser, decore as latas. 

Tenha bastante atenção para evitar tropeços. Com o auxílio de um adulto, a criança 

deve colocar os pés sobre as latas, de forma que fique bem equilibrada, e então puxar 

as cordinhas, pressionando-as junto aos pés, para caminhar. 

 

4. Teatro de mamulengo. Mamulengo é um tipo de fantoche típico do nordeste 

brasileiro que faz parte da cultura da região desde o período colonial. Em geral, as 

apresentações retratam situações cotidianas do povo de maneira cômica ou satírica. 

Indicada a partir dos 5 anos, a brincadeira de criar os bonecos e histórias para eles 
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ajuda a desenvolver a coordenação motora fina e o conhecimento social sobre a 

cultura de matriz nordestina. 

 

Materiais: papel machê, rolinhos de papelão vazios, pincéis, tintas e tecidos para 

roupa e lã para os cabelos 

 

Receita de papel machê: um rolo de papel higiênico, sem o miolo, cola branca e uma 

colher de sopa de água sanitária. 

1. Coloque o papel higiênico em uma bacia, cubra com água e acrescente uma colher 

de água sanitária; 

2. Pique o papel dentro da bacia, depois aperte até formar uma massa; 

3. Retire o excesso de água, apertando ou usando um coador; 

4. Misture com cola branca até dar o ponto de modelar. 

 

Como fazer: 

1. Com a massa pronta, molde a cabeça do fantoche no rolinho de papelão que será 

o corpo; 

2. Deixe secar de um dia para o outro; 

3. Quando estiver bem seco, comece a decorá-lo. Você pode pintar os olhos e boca, 

colocar acessórios, roupas e cabelos que podem ser costurados ou colados com cola 

de tecido. 

 

5. Pincéis de papel crepom. Esta é uma atividade bem simples que estimula a 

percepção sensorial e estética, além da coordenação motora fina. Com indicação a 

partir de 3 anos, é uma ótima maneira para a criançada se expressar artisticamente. 

Mas lembre que o papel crepom pode manchar! 

 

Materiais: rolos ou sobras de papel crepom, tesouras, pedaços de fita transparente, 

água e álcool. 

 

Como fazer: 

1.Corte cerca de 10 centímetros de papel crepom; 

2. Cole um pedaço de fita adesiva em volta de uma das extremidades, a fim de cobrir 

aproximadamente um terço do rolinho de papel; 
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3. Em um pote separado, coloque um pouco de água e algumas gotinhas álcool, cerca 

de 10 a 15; 

4. Mostre como molhar a ponta do pincel de papel crepom, e passar na folha de ofício 

ou folha colorida. 

 

Não se esqueçam de convidar um adulto para acompanhá-los nessas atividades! E 

divirtam-se! 

 

 

Por hoje, é só! Aproveitem as dicas! 

Até o próximo #BibliotecaIndica! 

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 

 

 

#BibliotecaFlorestaDeLivrosIndica #BibliotecaIndica #LiteraturaInfantil #VisitaVirtual 

#MuseuDoPao #BrincadeirasInfantis 


