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Biblioteca Floresta de Livros do CREIR/CP2: Biblioteca Indica 

 

Oi, gente! Este é mais um Biblioteca Indica. Acompanhem as dicas dessa semana.  

 

 

Hora do Conto 

 

 

 

Esqueçam os lindos vestidos, casamentos de contos de fadas e bailes monumentais. 

Cansados dessas princesinhas bobas? Querendo uma princesa com um pouquinho 

mais de animação? Então este livro é perfeito! 

 

Confiram a leitura do livro A pior princesa do mundo, de Anna Kemp e Sara Ogilvie 

(ilustradora): https://youtu.be/oV7W_GhW2jk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oV7W_GhW2jk
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Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 

 

 

 

O que vocês vão fazer quando retornarem às atividades presenciais no CREIR?! No 

livro Quando a minha escola abrir... de Beatriz Braga, Joana Gomes, Miguel Correia 

e Susana Morim, algumas crianças que estão morrendo de saudades da escola vão 

dizer para a gente o que elas mais querem fazer quando voltarem para a escola. 

Nesse livro, vocês poderão relembrar com muita leveza como foi todo esse período 

difícil em que permanecemos em casa por conta da pandemia. Cliquem aqui para ler 

o livro: https://itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/QUANDO-MINHA-ESCOLA-

ABRIR.pdf.  

 

Um detalhe: o livro traz atividades, além de ter sido escrito em português de Portugal! 

Olha que barato! Convidem os adultos para acompanharem vocês na leitura e se 

surgir dúvida sobre o significado de palavras e frases, pesquisem na internet.  

 

Curiosidade: 

Como vocês sabem, em breve vamos retomar as atividades presenciais do CREIR! 

Quem aí torceu muito para que esse momento chegasse logo?! Vamos retornar em 

03/03/2022! Mas... para que tenhamos um retorno seguro, teremos de tomar cuidados 

para evitar que o coronavírus nos deixe doentes. Na animação a seguir, Charlotte, 

uma menina de 7 anos, mostra para todos nós alguns desses cuidados preciosos: 

https://www.youtube.com/watch?v=9bB6N-GfJoI&t=3s.  

 

 

 

https://itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/QUANDO-MINHA-ESCOLA-ABRIR.pdf
https://itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/QUANDO-MINHA-ESCOLA-ABRIR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9bB6N-GfJoI&t=3s
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Território do Brincar 

 

 

 

Nessa semana, a brincadeira vai ser na cozinha! Vamos preparar uma receita cheia 

de sabor: pastelinho. Observem os passos abaixo: 

 

1. Convidem um adulto para preparar a receita com vocês.  

 

2. Assistam ao vídeo da receita aqui: 

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

 

3. Arregacem as mangas e mãos à obra! 

 

Fica a dica: preparem essa receita para assistir ao filme indicado logo aqui embaixo... 

 

👇 👇 👇 👇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioGQzsJyMco
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Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 

 

 

 

Convidem todo mundo da sua casa para assistir esse clássico com vocês! Cinderela 

é uma jovem que é obrigada pela madrasta a vestir farrapos e trabalhar de 

empregada. Ela tem como únicos amigos os animaizinhos. A fada madrinha lhe dá 

um lindo vestido de presente, para que ela possa ir ao baile, mas a moça precisa estar 

de volta até a meia-noite, pois o encanto se desfaz.  

 

Para assistir ao filme Cinderela, acessem o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TEOIgBQYx4I. Boa sessão! 

 

 

E assim chegamos ao fim de mais um #BibliotecaIndica.  

Desejamos que vocês tenham um ótimo feriado de carnaval e um excelente retorno 

às atividades presenciais no CREIR. 

Um abraço APERTADÃO nocês! Nos vemos pessoalmente em breve! 

 

 

 

 

#BibliotecaFlorestaDeLivrosIndica #BibliotecaIndica #HoraDoConto #LiteraturaInfantil 

#ReceitaCulinária #FilmesInfantis 

https://www.youtube.com/watch?v=TEOIgBQYx4I

