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“A biblioteca oferece o segmento do pensamento 
humano registrado, esse conhecimento humano 
acumulado em milênios, construído 
conflitivamente. A biblioteca é o testemunho radical 
das oposições do pensamento. Passar por ela é 
uma experiência de conflito: tonal/atonal, 
abstrato/figurativo, capitalismo/socialismo, 
Freud/Jung, funcionalismo/estruturalismo, 
Guimarães Rosa/Jorge Amado... O acesso às 
informações, os conflitos e as sínteses, são os 
passos fundamentais na busca de um novo modo 
de fazer, de agir, de pensar, de criar, de ser. Se não 
houver conflito, é provável que não haja criação.” 
(MILANESI, 1983, p. 98).  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este relatório apresenta as informações detalhadas concernentes às atividades 

desenvolvidas no ano-calendário de 2021.1 e no ano letivo de 2020 pela equipe da 

Biblioteca Floresta de Livros (BFL) do Centro de Referência em Educação Infantil 

Realengo (CREIR) do Colégio Pedro II (CP2). O ano-calendário de 2021.1 

corresponde ao primeiro semestre de 2021, de janeiro/2021 a junho/2021, ao passo 

que o ano letivo de 2020 corresponde ao período em que as atividades pedagógicas 

foram desempenhadas no CREIR, entre 08 de fevereiro e 17 de julho de 2021. 

Ainda atuando no contexto de afastamento social imposto pela pandemia de 

Covid-19, e mediante a formalização do ensino remoto, a equipe da BFL buscou 

intensificar o seu trabalho junto à comunidade escolar do CREIR.  

É possível asseverar que a tônica do trabalho desenvolvido consistiu na 

curadoria de conteúdos digitais abertos disponíveis na internet para posterior difusão 

junto à comunidade escolar. 

Cumpre sublinhar, reiteradamente, a missão da BFL, que foi o cerne condutor 

de todas as ações propostas para o período:  

Apoiar o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no CREIR, 
promovendo, através de interações e brincadeiras, o acesso à leitura, à 
literatura, à cultura e à informação. A BFL deve contribuir para com o 
desenvolvimento nas crianças das competências requeridas para a 
aprendizagem ao longo da vida, tendo como base a imaginação e a 
oportunidade de experimentar o prazer da leitura (COLÉGIO PEDRO II, 
[2021a], p. 12). 

 

No que tange à metodologia de avaliação das atividades-fim orientadas aos 

discentes, saliente-se que foram enviados formulários avaliativos para os 

responsáveis, a saber: 

- Avaliação das ações da Biblioteca Floresta de Livros/CREIR_G3 e G4: 

https://forms.gle/pcVnzCJFNZqfy3aT7. Total de respondentes: 09; 

- Avaliação das ações da Biblioteca Floresta de Livros/CREIR_Turmas 51, 53 e 54: 

https://forms.gle/KdGYvFpzHYs6hoc69. Total de respondentes: 03;  

- Avaliação das ações da Biblioteca Floresta de Livros/CREIR_Turma 52: 

https://forms.gle/Jh5Fk5MsT153Bd5S7. Total de respondentes: 03. 

https://forms.gle/pcVnzCJFNZqfy3aT7
https://forms.gle/KdGYvFpzHYs6hoc69
https://forms.gle/Jh5Fk5MsT153Bd5S7
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 O índice diminuto de respondentes permite inferir que os dados recolhidos não 

são representativos no sentido de oferecer uma visão avaliativa consistente acerca do 

impacto das atividades-fim direcionadas às crianças. Por isso, optou-se por não 

revelar neste documento as minúcias referentes às avaliações realizadas pelos 

responsáveis. Não obstante, é viável destacar, em linhas gerais, que grande parte dos 

respondentes avaliaram positivamente todas as atividades-fim propostas pela BFL.  

Este documento está alicerçado em quatro eixos. Cada eixo representa a 

especificidade da ação desenvolvida: Atividades-Fim, Atividades Administrativas, 

Ações de Formação e Capacitação e Participação em Reuniões e Grupos de Trabalho 

(GTs).   
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2 ATIVIDADES-FIM  

 

As atividades-fim são aquelas direcionadas aos usuários da Biblioteca que, no 

caso da BFL, são os discentes e servidores que integram a comunidade escolar do 

CREIR. 

 

2.1 ESPAÇO VIRTUAL DA BIBLIOTECA NO MOODLE 

 

Com o advento do ensino remoto para o segmento da Educação Infantil no 

CP2, o moodle foi adotado como a plataforma na qual o ensino à distância está sendo 

oferecido. A Biblioteca teve a oportunidade de ter uma aba à sua disposição. Desse 

modo, a equipe da Biblioteca tem atuado na curadoria de recursos digitais para 

posterior compartilhamento no moodle com toda a comunidade escolar, a saber: 

- Obras literárias infantis na pasta Miniacervo Virtual: biblioteca: 229 títulos 

compartilhados; 

- Filmes, entre curtas-metragens, longas e animações, na pasta Miniacervo Virtual: 

cinemateca: 88 filmes compartilhados; 

- Podcasts, narrativas para ouvir e músicas na pasta Miniacervo Virtual: fonoteca: 53 

registros sonoros compartilhados; 

- Vídeos de contações de história/leituras mediadas, produzidos pela BFL e demais 

canais, na pasta Miniacervo Virtual: hora do conto: 91 vídeos compartilhados; 

- Dicas de passeios virtuais e brincadeiras na pasta Miniacervo Virtual: brincadeiras e 

passeios: 76 indicações compartilhadas. 

A curadoria desse acervo considerou as temáticas de interesse das crianças, e 

para facilitar o acesso, a organização foi feita por pastas segundo a tipologia. Tal 

trabalho configura-se como um processo contínuo que perdurará enquanto durar o 

afastamento social ocasionado pela pandemia de Covid-19. 

Outras atividades também foram socializadas na aba da Biblioteca no moodle:  

- Divulgação de acesso à base de dados ABNTColeção para servidores (vide 2.5); 

- Exposição virtual: Floresta de Livros em Foco: Fotogaleria Colaborativa (vide 2.6); 

- Ações assíncronas de integração: G5 conhecendo as Bibliotecas do Fundamental I 

(vide 2.8.1);  
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- Link da gravação da contação de histórias realizada pelo grupo Os Tapetes 

Contadores de Histórias (vide 2.7.2); 

- Os fascículos do Projeto Biblioteca Indica, tratado na seção 2.2;  

- Fóruns para que a comunidade escolar partilhasse com a equipe as suas 

experiências sobre de acesso aos conteúdos e recursos indicados. 

Há que se ressaltar a volatilidade da internet, que torna inacessível alguns dos 

recursos veiculados no moodle. Quando identificados aleatoriamente, a equipe busca 

solucionar essa questão, entretanto, esse não é um trabalho realizado de forma 

sistematizada, o que seria desejável, por falta de quantitativo de servidores e tempo. 

Por isso, a equipe tem contado com o auxílio da própria comunidade escolar, 

solicitando aos entes que a compõe que contatem a BFL quando identificarem 

recursos indisponíveis. 

 Na tabela subsequente foram contabilizados os acessos da comunidade 

escolar às publicações efetuadas no ambiente moodle da BFL, excluindo-se os 

acessos da equipe da Biblioteca.  

 

Tabela 1 - Quantificação de acessos da comunidade escolar às publicações da BFL no moodle 

Acessos à aba da BFL no moodle: ano letivo 2020 (ano-calendário 2021.1) 

Conteúdo Qtdade de acessos Observações 

Pasta: Acesso à base ABNTColeção 0 
- Conteúdo restrito aos 
servidores. 

Link: Exposição virtual "Floresta de Livros em 
Foco: Fotogaleria Colaborativa" 

10 

 
Fórum: Canal para envio de fotografias da 
Biblioteca 

24 

Link: Hora do Conto com Os Tapetes Contadores 
de Histórias, 30/03, às 15:30h. Histórias: Avental 
que o vento leva (Ana Maria Machado) e Friska, 
a ovelha que era pequena demais (Warley). 

24 

- Na live: 29 pessoas. Foram 
identificados 6 alunos e 4 
servidores;  
 
- Reações: 12 “amei”, 8 
“curtidas”, 2 “força” e 1 “risada”; 
 
- 37 comentários.  

Pasta: Ações assíncronas de integração: G5 
conhecendo as Bibliotecas do Fundamental I 

27 - Conteúdo restrito ao G5. 

Fórum: Dúvidas/curiosidades sobre as 
Bibliotecas do Fundamental I 

36 - Conteúdo restrito ao G5. 

Pasta: Miniacervo Virtual: biblioteca 184 
 

Pasta: Miniacervo Virtual: cinemateca 54 
(Continua) 
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(Continuação) 

Acessos à aba da BFL no moodle: ano letivo 2020 (ano-calendário 2021.1) 

Conteúdo Qtdade de acessos Observações 

Pasta: Miniacervo Virtual: fonoteca 21 

 

Pasta: Miniacervo Virtual: hora do conto 69 

Pasta: Miniacervo Virtual: brincadeiras e 
passeios 

14 

Fórum: Diálogo sobre os acervos 
disponibilizados 

52 

Arquivo: Biblioteca Indica 01/2020 113 

Arquivo: Biblioteca Indica 02/2020 37 

Arquivo: Biblioteca Indica 03/2020 28 

Arquivo: Biblioteca Indica 04/2020 23 

Arquivo: Biblioteca Indica 05/2020: fascículo 
especial para os responsáveis 

26 

Arquivo: Biblioteca Indica 06/2020 15 

Arquivo: Biblioteca Indica 07/2020 7 

Arquivo: Biblioteca Indica 08/2020 13 

Arquivo: Biblioteca Indica 09/2020 1 

Arquivo: Biblioteca Indica 10/2020 6 

Fórum: Diálogo sobre o Biblioteca Indica 2020 79 

Total 863 acessos  
Fonte: Elaboração própria. 

  

Cumpre sublinhar que os discentes foram maioria no que tange ao acesso aos 

conteúdos da BFL no moodle. Observou-se uma quantidade considerável de acessos 

efetuados pelos mesmos discentes e servidores, isto é, um pequeno grupo acessava 

os conteúdos com frequência e constantemente. Em face ao exposto, é relevante 

salientar que a equipe da BFL empenhou-se em incentivar os docentes e discentes a 

acessarem os conteúdos. Inclusive, é possível afirmar a qualidade pedagógica dos 

conteúdos, que poderiam ser considerados pelos docentes para realização de 

atividades junto às crianças.  

 Ainda analisando os números da tabela, nota-se que a comunidade escolar 

teve preferência pelas obras literárias veiculadas na pasta Miniacervo Virtual: 

biblioteca, haja vista a quantidade de acessos: 184. Os índices de acesso às pastas 

que arrolavam conteúdos audiovisuais foram ínfimos. 
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2.2 PROJETO BIBLIOTECA INDICA 

 

A exemplo do ano-calendário de 2020, a equipe da BFL deu prosseguimento 

ao Projeto Biblioteca Indica. Ao final deste relatório, consta o documento que institui o 

Projeto para todas as Bibliotecas que integram o Sistema de Bibliotecas do CP2 

(SiBi/CP2) (vide anexo A). Em observância às linhas originais do Projeto, a equipe da 

BFL continua com o trabalho de curadoria e disponibilização de recursos digitais para 

o público infantil do CREIR.  

Destaque-se que a publicação passou por modificações quanto à sua 

formatação: antes, veiculada no blog do CREIR; no ano letivo de 2020, além de ser 

publicada apenas no moodle, adotou-se uma formatação visual mais interessante 

para o público infantil. A periodicidade das publicações permaneceu a mesma: duas 

vezes ao mês (bimensal).  

A curadoria e a posterior difusão dos conteúdos envolveram cinco etapas: 

1) Pesquisa e prospecção de fontes de informação para identificar recursos digitais 

de interesse para o público infantil;  

2) Seleção dos recursos; 

3) Redação do fascículo, com atenção à adequação de linguagem ao público infantil;  

4) Compartilhamento do fascículo na aba da BFL no moodle; 

5) Compartilhamento do link do fascículo para os responsáveis, via e-mail e grupos 

de WhatsApp.  

Foram publicados 10 fascículos do Biblioteca Indica no moodle e todo o 

conteúdo foi organizado em seções segundo a tipologia, a saber: 

- Obras de Literatura Infantil, em versão digital, para compor a seção Para Ler: no 

celular, no computador ou no tablet. Foram publicadas 8 obras; 

- Recursos audiovisuais de interesse infantil nas seções Cinemateca da Floresta de 

Livros: para assistir e se divertir e Ouça na Fonoteca da Biblioteca, como filmes e 

animações (longas e curtas), radionovelas, histórias para ouvir e listas de reprodução 

de músicas. Foram publicados 4 filmes/animações, 6 narrativas para ouvir (podcasts) 

e 1 álbum de cantigas com 15 faixas; 
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- Produção de vídeos de contação de histórias/leituras mediadas para publicação no 

canal da Biblioteca no YouTube. Esses conteúdos compuseram a seção Hora do 

Conto. Foram publicados 4 vídeos; 

- Divulgação de passeios virtuais e exposições na seção Para Viajar e se Encantar. 

Foram publicadas 2 exposições, 1 lista de reprodução sobre o Egito Antigo e 1 mural 

virtual (padlet) que arrolava todo o material utilizado durante a visita virtual educativa 

à exposição sobre o Egito Antigo; 

- Indicação de brincadeiras passíveis de serem praticadas em domicílio para integrar 

a seção Território do Brincar1. Foram publicadas 10 indicações de brincadeiras.  

Além das seções supracitadas, que já faziam parte do Biblioteca Indica desde 

o ano-calendário 2020, outras duas seções foram criadas: Somos Todos Educadores 

e Programão!. Ambas serão delineadas nos dois tópicos subsequentes.  

- Em 18 de fevereiro de 2021, a equipe da Biblioteca enviou um convite aos servidores 

técnicos-administrativos do CREIR para contribuírem com uma ação remota voltada 

às crianças. Solicitou-se que enviassem à BFL vídeos apresentando atividades que 

gostassem de fazer em casa, tais como: jardinagem, culinária, costura. Além de 

mostrar a execução desses hobbies caseiros, a ideia era que dedicassem uma 

abordagem pedagógica e didática sobre a prática. Sublinhou-se a importância de 

trazer explicações sobre o que?, como?, por que?, e todos os questionamentos que 

os pequenos do CREIR manifestam quase sempre. Ao final do vídeo, sugeriu-se que 

os técnicos falassem sobre algum livro que estivessem lendo ou que tenha marcado 

positivamente as suas vidas. Com os vídeos enviados, a equipe da BFL faria a edição 

                                                           
1 Rememorando que esta seção foi inspirada no Projeto Território do Brincar, resultado de um trabalho 
de escuta, intercâmbio de saberes, registro e difusão da cultura infantil. Entre abril de 2012 e dezembro 
de 2013, os documentaristas Renata Meirelles e David Reeks, acompanhados de seus filhos, 
percorreram o Brasil. Eles visitaram comunidades rurais, indígenas, quilombolas, grandes metrópoles, 
sertão e litoral, revelando o país através dos olhos de nossas crianças. Renata e David registraram as 
sutilezas da espontaneidade do brincar, que nos apresenta a criança a partir dela mesma. Em cada 
encontro, surgiam intensas trocas e diálogos, por meio de gestos, expressões e saberes que foram 
cuidadosamente registrados em filmes, fotos, textos e áudios. Um intercâmbio onde pesquisadores e 
crianças se encontraram no fazer e no brincar, sempre aprendendo um com o outro. Este intenso 
trabalho de pesquisa foi sistematizado, dando origem a diversas produções culturais: um filme de longa-
metragem, dois livros e duas séries infantis para TV, filmes de curta-metragem, artigos, além de uma 
exposição itinerante que, entre 2014 e 2015, percorreu o Brasil para levar um pouco do Território do 
Brincar para escolas, festivais, praças, etc. Dando continuidade a essa pesquisa, a equipe do Território 
do Brincar seguirá rumo a terras distantes, além das fronteiras nacionais, e continuará produzindo 
materiais que tragam a infância de todos para dentro de escolas, instituições e famílias (PROJETO 
TERRITÓRIO DO BRINCAR, [2012?]). 
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e publicação em seu canal no YouTube. Caso alguém se sentisse desconfortável para 

gravar os vídeos, seriam aceitos textos e fotografias. Todo o material enviado seria 

compilado para compor uma nova seção do Projeto Biblioteca Indica: Somos Todos 

Educadores. Para a consecução dessa ação, partiu-se do pressuposto de que todos 

os técnicos-administrativos do CREIR são educadoras e educadores, e, portanto, 

devem desempenhar esse papel plenamente – na verdade, não há como escapar 

desse papel. O objetivo desse convite foi conclamá-los à apropriação da função de 

educador, ainda que fosse para abordar as atividades rotineiras e hobbies que lhes 

fossem aprazíveis. Entretanto, não houve aderência do corpo técnico, apenas as 

servidoras Celia Perrota, da Secretaria, e Barbara Rosana, Assistente de Alunos, 

contribuíram: em um vídeo, Celia abordou o passo a passo do plantio de uma muda 

de icsória; em dois vídeos, Barbara fez a leitura de duas obras literárias infantis. A 

equipe da BFL insistiu mais algumas vezes junto aos técnicos para que os mesmos 

encaminhassem as suas narrativas audiovisuais, contudo, as tentativas não lograram 

êxito.  

- Durante a pandemia, o setor cultural ofereceu variados eventos infantis na internet. 

Em consequência desse cenário, a seção Programão! foi concebida com a finalidade 

de compartilhar dicas de eventos culturais gratuitos, online e em tempo real para o 

público infantil do CREIR. Nessa seção, foram divulgados 2 festivais de cinema, 1 

festival de teatro, 3 peças de teatro, 2 espetáculos musicais e 1 festival de contação 

de histórias.  

 Objetivando fortalecer o compromisso da BFL com a promoção da leitura e da 

cultura para com toda a comunidade escolar do CREIR, a equipe elaborou um 

fascículo especial do Biblioteca Indica dedicado inteiramente aos responsáveis. Nesse 

fascículo, plataformas digitais que disponibilizam acervos para acesso gratuito foram 

indicadas, quais sejam: listagem de livros eletrônicos disponibilizados gratuitamente 

por editoras universitárias brasileiras; Editus Digital (projeto da editora da 

Universidade Estadual de Santa Cruz); Editora da Biblioteca Pública do Paraná; E-

books gratuitos disponíveis na Amazon; Portal Domínio Público; eBooksBrasil 

(biblioteca digital pública construída de forma colaborativa e que disponibiliza livros 

eletrônicos em diversos formatos para download gratuito); Portal do Livro Aberto; 

Biblioteca Digital de São Paulo; Biblioteca Digital de Santa Bárbara; Machado de 
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Assis: Vida e Obra (sítio que disponibiliza a obra completa do escritor – em PDF ou 

HTML – para leitura online); e Casa de José de Alencar (sítio que disponibiliza 

quatorze obras do autor para download). 

 Para apontar explanações/curiosidades extras acerca de temáticas abordadas 

nas seções do Projeto, o box Curiosidade foi inserido em alguns fascículos.  

 

2.3 CANAL DA BIBLIOTECA NO YOUTUBE 

 

Acerca da origem do canal da BFL no YouTube, revisita-se o Relatório de 

Atividades da Biblioteca correspondente ao ano-calendário de 2020: 

Em junho de 2020, a equipe da BFL criou o seu canal no YouTube. O que 
motivou a criação do canal foi a necessidade de encontrar uma plataforma 
que funcionasse como um repositório para as produções audiovisuais da 
equipe que, em sua maioria, estão vinculadas a atividades de mediação e 
incentivo à leitura literária infantil (COLÉGIO PEDRO II, 2021c, p. 15).  

 

Entre 1º. de janeiro e 17 de julho de 2021, o canal contou com 18 inscrições e 

281 visualizações, como a Figura 1 explicita a seguir. 

 

Figura 1 - Estatísticas de acesso ao canal da BFL no YouTube 

 
Fonte: Canal da BFL no YouTube (2021). 
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No período supratranscrito, a equipe da BFL produziu 13 vídeos para o canal. 

Eis a quantificação e o conteúdo desses vídeos:  

- 6 vídeos de contação de histórias e/ou leitura mediada, dos quais 6 compuseram 

seções do Biblioteca Indica: 4 foram apresentados na seção Hora do Conto; 2 foram 

produzidos pela servidora Barbara Rosana e lançados na seção Somos Todos 

Educadores (para mais detalhes, ver seção 2.2, tópico Somos Todos Educadores); 

- 4 vídeos que compuseram o conjunto de ações assíncronas de integração que a BFL 

realizou em conjunto com a Biblioteca Liga da Leitura, do campus Realengo I, e com 

a Biblioteca do campus Engenho Novo I (vide 2.8.1); 

- 1 vídeo originado do encontro virtual em tempo real com o grupo Os Tapetes 

Contadores de Histórias;  

- 1 vídeo produzido pela servidora Celia Perrota e veiculado na seção Somos Todos 

Educadores do Biblioteca Indica (para mais detalhes, vide seção 2.2, tópico Somos 

Todos Educadores);  

- 1 vídeo que narra visualmente o percurso da Caixa Viajante pela Turma 52 do 

CREIR. As famílias encaminharam registros que retrataram os momentos de interação 

com a Caixa e, com tais registros, editou-se um vídeo para apreciação da comunidade 

escolar. 

 Em respeito às questões de Direitos Autorais e de Imagem, alguns vídeos 

produzidos pela equipe foram categorizados como não listados e não estão visíveis 

no canal, pois neles foram lidas, na íntegra, obras literárias, ou as faces das crianças 

foram expostas; nessa opção, somente as pessoas com acesso ao link conseguem 

assisti-los. A equipe pretende difundir os links para toda a comunidade escolar do 

CREIR, sobretudo no início do ano letivo e enquanto perdurar o ensino remoto. 

 Listas de reprodução de vídeos cujas temáticas estão associadas ao universo 

infantil também foram confeccionadas, são elas: Fonoteca, Passeios virtuais, Dicas 

de Brincadeiras, Contação de histórias, Curiosidades e Cinemateca. Essas listas 

abarcam grande parte dos recursos audiovisuais veiculados na aba da BFL no moodle 

do CREIR. Há, ainda, listas de reprodução confeccionadas em diferentes canais no 

YouTube que foram salvas no canal da BFL: #EmCasaComSesc, Rádio Traquinagem, 

#Comedorinhazinha, Histórias Infantis Originais, Histórias Infantis Clássicas e Conto 

Infantil Internacional. A manutenção da constância no que tange ao trabalho de 
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elaboração e disponibilização de listas de reprodução organizadas consoante a 

tipologia de conteúdo é um compromisso estabelecido para a equipe.  

 

2.4 PROJETO CAIXA VIAJANTE 

 

Convém resgatar as linhas que caracterizam o Projeto Caixa Viajante:  

[...] O Projeto Caixa Viajante, idealizado pela servidora Natalia Moraes, vem 
sendo conduzido desde outubro de 2020. Esse Projeto consiste em uma 
caixa itinerante que transporta um acervo de variados recursos destinados ao 
público infantil: livros, DVDs de filmes e músicas, atlas, receitas culinárias, 
lápis de cor, canetinhas, passatempos, giz de cera, folhas avulsas para 
desenhar e pintar, caderno de desenho, brinquedos, joguinhos, CDs de 
música, além de produtos para a assepsia de todos os itens e consequente 
proteção contra a Covid-19, tais como pacote de lenços umedecidos em 
álcool 70%, frasco de álcool 70% em gel ou aerossol e rolo de filme plástico 
em PVC para o envelopamento dos itens.  
A Caixa Viajante percorre as casas dos servidores e crianças do CREIR com 
a finalidade de proporcionar momentos de lazer e interação entre as famílias 
da comunidade escolar por meio da troca afetiva dos recursos transportados. 
(COLÉGIO PEDRO II, 2021c, p. 17). 

 

Além do acervo que circula com vistas à troca afetiva, a Caixa transporta obras 

literárias que pertencem ao acervo da BFL. Tais obras circulam na qualidade de 

empréstimo domiciliar e foram referenciadas no relatório de atividades do ano-

calendário 2020 (COLÉGIO PEDRO II, 2021). Diante do exposto, as crianças, suas 

famílias e servidores que receberem essas obras devem compreendê-las como um 

serviço de empréstimo domiciliar. Ainda que se julgue exígua, essa foi a medida 

encontrada pela equipe para que o acervo da BFL pudesse circular e ir ao encontro 

da comunidade escolar. 

O G5 tem sido o segmento priorizado para o desenvolvimento do Projeto. No 

ano letivo de 2020 (ano-calendário 2021.1), duas Caixas Viajantes foram enviadas 

para circulação: uma para a turma 51 e outra para a turma 54.  

Ao término desse período, a Caixa da turma 52, enviada em 9 de outubro de 

2020, concluiu o seu itinerário por todas as residências das crianças e servidores 

envolvidos com a turma. No decorrer da circulação da Caixa, as famílias e servidores 

que participaram do Projeto com a turma 52 remeteram para a equipe da BFL várias 

devolutivas que documentam os momentos de interação com a Caixa, como 

fotografias, vídeos e desenhos. Algumas dessas devolutivas estão dispostas adiante. 
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Fotografia 1 - Caixa Viajante da turma 52 e parte de seu acervo 

 
Fonte: Acervo próprio da BFL (2020). 

 

Fotografia 2 - Discente da turma 52 interagindo com o acervo da Caixa Viajante 

 
Fonte: Acervo próprio da BFL (2020). 
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Fotografia 3 - Bibliotecário da BFL interagindo com o acervo da Caixa Viajante da turma 52 

 
Fonte: Acervo próprio da BFL (2021). 

 

Dispondo dessas devolutivas, a equipe produziu uma narrativa visual, em forma 

de vídeo publicado no canal da Biblioteca no YouTube e enviado por e-mail e 

Whatsapp àqueles que participaram (https://youtu.be/WSUaLUOuUb4).   

É válido pontuar que algumas famílias e servidores sinalizaram para a equipe 

que não poderiam participar do Projeto, demonstrando receio quanto à pandemia de 

Covid-19. Inclusive, foram relatados alguns casos de servidores, famílias e crianças 

doentes; nesses casos, a opção mais sensata foi não enviar a Caixa.  

O documento que detalha o planejamento do Projeto com a turma 52 está 

disposto no apêndice A, ao fim deste relatório.  

 

2.5 ACESSO À BASE DE DADOS ABNTCOLEÇÃO 

 

 A Biblioteca ofereceu aos servidores do CREIR o acesso à base de dados da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a ABNTColeção. O acesso foi 

viabilizado pela Biblioteca Silvia Becher, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGEPEC), assinante da base. Nesta base, as 

principais normas de Informação e Documentação vigentes no país, tais como a NBR 

6023 (Referências) e a NBR 10520 (Citações), estão disponíveis para acesso, 

visualização e impressão.  

https://youtu.be/WSUaLUOuUb4
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 Para efetivação do acesso à base ABNTColeção, os servidores que 

manifestaram interesse tiveram de preencher um Termo de Responsabilidade 

atestando o compromisso com o não compartilhamento de login e senha com outrem, 

em deferência à legislação de Direitos Autorais. Após remeter o Termo à BFL, o login, 

a senha e um breve tutorial que norteia a navegação na base foram enviados ao 

servidor. Até o presente momento, foram distribuídos logins/senhas para 5 docentes 

do CREIR.  

 

2.6 MOSTRA VIRTUAL DE FOTOGRAFIAS SOBRE A BFL 

 

 Por ocasião do 4º. aniversário de inauguração oficial da BFL, em maio de 2021, 

a equipe da BFL elaborou uma exposição virtual intitulada Floresta de Livros em Foco: 

Fotogaleria Colaborativa, na qual é possível apreciar algumas fotografias que retratam 

os 4 anos de história da Biblioteca.  

A galeria foi estruturada na plataforma padlet e pode ser acessada por meio 

deste link: https://padlet.com/BibliotecaFlorestadeLivrosCREIR/nv1kmqznhdt2ahr7. 

Há opções para comentar e curtir cada fotografia. O link foi publicado também na aba 

da BFL no moodle. Caso o acesso ocorra pelo celular e se apresentem dificuldades 

para visualizar as fotografias, a equipe aconselha assinalar a opção "Para 

Computador" no navegador. Para facilitar ainda mais o acesso pelo celular, há 

também a opção de fazer o download do aplicativo do padlet. 

Como trata-se de uma ação colaborativa, a comunidade escolar do CREIR foi 

convidada a contribuir compartilhando fotografias da BFL em fórum criado no moodle. 

Posteriormente, as fotografias enviadas no fórum seriam incorporadas à exposição. A 

única recomendação para o envio foi que os registros tenham sido feitos no espaço 

físico da Biblioteca entre 2017 (ano de inauguração oficial) e 2020 (antes da 

pandemia); as fotografias podiam versar sobre quaisquer ocasiões, desde encontros 

informais a eventos e atividades pedagógicas. A intenção é que esta exposição seja 

alimentada constantemente a partir das fotografias compartilhadas pela comunidade 

escolar. 

Atualmente, a exposição conta com 43 fotografias: 42 originárias do acervo 

próprio da BFL e apenas uma enviada por discente. Note-se que não houve aderência 

https://padlet.com/BibliotecaFlorestadeLivrosCREIR/nv1kmqznhdt2ahr7


21 

   
da comunidade escolar quanto à colaboração no envio de fotografias, entretanto, 

reitera-se que a galeria se caracteriza como uma exposição permanente, em 

constante construção, sem data estabelecida para encerramento e algum canal para 

recebimento de fotografias será mantido para os entes da comunidade escolar que se 

interessarem em colaborar.  

 

2.7 AÇÕES SÍNCRONAS 

 

Nessa seção, serão delineadas todas as atividades síncronas desenvolvidas 

pela equipe da BFL com as turmas do CREIR durante o ano letivo de 2020.  

 

2.7.1 Encontros com as turmas para Mediação de Leitura Literária 

 

 Com o intuito de reforçar o compromisso da BFL com a promoção da leitura 

literária, a equipe solicitou aos docentes a participação nos encontros síncronos com 

as crianças. Elaborou-se um cronograma de encontros que foi remetido para 

aprovação de todos os docentes, os quais consentiram com a participação. 

A fim de subsidiar o planejamento de atividades de Mediação de Leitura, os 

docentes receberam também um formulário para o compartilhamento de temáticas 

que geram interesses nas turmas (https://forms.gle/NZrXLX8TsFPRBhRr7). Não 

houve aderência ao formulário, pois apenas duas respostas foram registradas.   

 Ao todo, ocorreram 30 encontros, de acordo com a elucidação da tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/NZrXLX8TsFPRBhRr7
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Tabela 2 - Participação da BFL nos encontros síncronos, em números 

Participação da BFL nos encontros síncronos 

Turma Encontros realizados 

31 3 

32 2 

41 3 

42 2 

43 2 

44 2 

45 2 

46 2 

51 3 

52 3 

53 3 

54 3 

Total 30 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os encontros foram realizados com docentes vinculados a todos os 

Departamentos que atendem o CREIR. Sob esta perspectiva, os encontros foram 

distribuídos da seguinte maneira: 

 

Tabela 3 - Participação em números da BFL nos encontros síncronos, por Departamentos 
Participação da BFL nos encontros síncronos 

Departamentos Encontros realizados 

Educação Infantil 12 

Educação Musical 2 

Artes Visuais 2 

Informática Educativa 2 

Educação Física 12 

Total 30 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como apontado na Tabela 2, foram priorizados os encontros em conjunto com 

os docentes do Departamento de Educação Infantil (DEI), pois o trabalho com a 

promoção da leitura literária se mostra mais factível neste Departamento.  

No que toca ao Departamento de Educação Física, a equipe da BFL foi 

convidada para participar dos encontros fazendo a leitura de uma obra literária cuja 

temática versava sobre o Circo e seus elementos constitutivos. Essa atividade 

resultou em desdobramentos. Após a leitura, em parceria com os docentes, foi 

proposto às crianças a produção e o envio de suas próprias narrativas acerca do 
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universo circense, em forma de desenhos, fotografias, vídeos e áudios. Tendo em 

mãos tais registros, confeccionou-se um livro digital interativo que congregou todas as 

devolutivas encaminhadas pelos pequenos, o qual foi enviado às famílias para 

apreciação, qual seja: 

https://read.bookcreator.com/fn12gOLjgCPHWmMuYO4nV7feSwI2/xxzRRSCjRu6gy

p1LdZq4gQ.  

Como método de registro das minúcias referentes aos encontros, a equipe 

preparou uma planilha para coletar informações, considerando desde os dados 

descritivos das obras literárias selecionadas e a quantidade de crianças presentes até 

um breve relato sobre a mediação. A quem interessar uma consulta aprofundada 

acerca dos encontros, essa planilha está disponível ao final deste relatório, no 

apêndice B. 

 

2.7.2 Encontro ao vivo com o grupo Os Tapetes Contadores de Histórias 

 

 Em março de 2021, a Biblioteca foi contemplada em uma chamada pública para 

assistir uma apresentação online, em tempo real, do grupo Os Tapetes Contadores 

de Histórias. Por meio do Projeto Peraltagens, viabilizado pela lei Aldir Blanc, o grupo 

realizou uma série de apresentações gratuitas para o público infantojuvenil.  

A apresentação ocorreu em 30/03 (terça-feira), às 15:30h, na página do Grupo 

no Facebook. Nela, o Grupo fez a contação de duas histórias: “Avental que o vento 

leva”, baseada na obra literária de Ana Maria Machado; e a fábula “Ovelha Friska”. 

A transmissão foi gravada e o vídeo está disponível no canal da BFL no 

YouTube, podendo ser acessado por meio deste link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rzkPd6XrJaQ.  

Cabe destacar que a comunidade escolar do CREIR que esteve presente não 

pôde interagir no momento da transmissão ao vivo, ou seja, o encontro foi pensado 

apenas para a apreciação e não para a interação direta dos participantes. A interação 

se deu apenas por meio de comentários.  

Na transmissão ao vivo, estavam presentes 29 pessoas, dentre as quais 

identificou-se 6 discentes e 4 servidores. Já no YouTube, onde o vídeo está 

depositado, a transmissão conta com 70 visualizações.  

https://read.bookcreator.com/fn12gOLjgCPHWmMuYO4nV7feSwI2/xxzRRSCjRu6gyp1LdZq4gQ
https://read.bookcreator.com/fn12gOLjgCPHWmMuYO4nV7feSwI2/xxzRRSCjRu6gyp1LdZq4gQ
https://www.youtube.com/watch?v=rzkPd6XrJaQ
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2.7.3 Visita virtual educativa à exposição “Egito antigo: do cotidiano à eternidade” 

 

 A equipe da BFL inscreveu a comunidade escolar do CREIR para participar de 

duas visitas virtuais educativas à exposição Egito antigo: do cotidiano à eternidade, 

em cartaz na unidade de Brasília do CCBB. A iniciativa faz parte do Programa CCBB 

Educativo - Arte & Educação. 

Com duração em torno de 1h, as visitas transcorreram online, em tempo real, 

nas datas de 18 de maio (terça-feira), às 14:30h, e 21 de maio (sexta-feira), às 10:30h; 

o Google Meet foi a plataforma de conferência virtual utilizada. O link para acesso à 

sala virtual foi enviado na véspera do encontro aos inscritos, por e-mail e WhatsApp, 

além de divulgação na aba da BFL no moodle. 

Os interessados tiveram de efetuar inscrição em um formulário preparado pela 

equipe, uma vez que o setor educativo do CCBB/Brasília estipulou um total de 90 

vagas, 45 para 18 de maio e 45 para 21 de maio. Além dos discentes, os docentes 

foram convidados à visita, de forma que a preferência de inscrição, em um primeiro 

momento, foi concedida aos professores dos Departamentos de Artes Visuais, 

Educação Musical, Informática Educativa e Educação Física. Quanto às crianças, a 

preferência foi orientada aos pequenos do G5. O formulário ficou disponível para 

receber as inscrições do grupo preferencial até 10 de maio; após essa data, o 

formulário foi disponibilizado aos demais grupos de professores e alunos, observando 

a seguinte ordem de preferência: primeiro, professores(as) do G5 pertencentes ao 

DEI; segundo, professores(as) do G4 pertencentes ao DEI e crianças do G4; terceiro, 

professores(as) do G3 pertencentes ao DEI e crianças do G3. 

Para a visita de 18/05, inscreveram-se 17 pessoas (4 docentes e 13 discentes), 

dentre as quais foram apuradas, de fato, 11 presenças (3 docentes e 8 discentes). 

Para a visita de 21/05, inscreveram-se 14 pessoas (1 docente e 13 discentes), dentre 

as quais foram apuradas 9 presenças efetivas (1 docente e 8 discentes). A presença 

dos inscritos foi apurada tanto para controle interno quanto para cientificação do setor 

educativo do CCBB/Brasília.  
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2.7.4 Visita virtual educativa ao Museu das Culturas Dom Bosco 

 

 O Museu das Culturas Dom Bosco (MCDB), localizado na cidade de Campo 

Grande, no Mato Grosso do Sul, fez um chamamento público para escolas e 

instituições públicas interessadas em agendar visitas virtuais ao seu espaço e acervo. 

Atentando para tal oportunidade, a equipe da BFL contatou a seção do MCDB 

responsável pela organização das visitas.  

 Foram agendadas duas visitas para toda a comunidade escolar do CREIR: uma 

para 02/07 (sexta-feira), às 10h, e outra para 06/07 (terça-feira), às 15h. 

Disponibilizou-se um formulário para que os interessados pelo evento pudessem se 

inscrever. Cada visita teve duração média de 1h e foram realizadas por meio da 

plataforma Google Meet. O link para acesso à sala virtual foi enviado na véspera do 

encontro aos inscritos, por e-mail e WhatsApp, além de divulgação na aba da BFL no 

moodle.  

 Durante as visitas, os participantes tiveram contado com duas exposições: uma 

de Ciências Humanas, com coleções de Arqueologia e Etnologia; e outra de Ciências 

Naturais, que congrega coleções de Malacologia, Entomologia, Mineralogia, 

Paleontologia e Zoologia. 

 

Fotografia 4 - Visita virtual ao Museu das Culturas Dom Bosco, realizada em 02/07 

 
Fonte: Acervo próprio da BFL (2021). 
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Fotografia 5 - Visita virtual ao Museu das Culturas Dom Bosco, realizada em 06/07 

 
Fonte: Acervo próprio da BFL (2021). 

 

Para a visita de 02/07, inscreveram-se 19 pessoas (1 docente e 18 discentes), 

dentre as quais foram apuradas, de fato, 15 presenças, todos discentes. Para a visita 

de 06/07, inscreveram-se 25 pessoas (1 técnico-administrativo e 24 discentes), dentre 

as quais foram verificadas 21 presenças efetivas (1 técnico-administrativo e 20 

discentes).  

 

2.8 AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM O G5 

 

 Acreditando na relevância de atividades que tenham a finalidade de 

proporcionar, ainda que à distância, uma ambientação/aproximação dos discentes de 

G5 com as equipes e os espaços das Bibliotecas do Ensino Fundamental I do CP2 

que as receberão no período letivo subsequente, a equipe da BFL planejou e 

empreendeu ações assíncronas e síncronas de integração.  

É pertinente destacar que se tratam de crianças pequenas que ainda não têm 

referenciais consolidados acerca de espaços de Bibliotecas. Por conseguinte, como 

as Bibliotecas dos campi I são espaços novos, as atividades pensadas puderam 

contribuir com a formação de novas referências. 

 Conforme levantamento efetuado pela Coordenação Setorial do CREIR acerca 

da intenção de transferência de campus, todas as 72 crianças matriculadas 

regularmente no G5 seguiriam sua trajetória escolar nos campi do CP2 que oferecem 



27 

   
o Ensino Fundamental I, de maneira que: 1 criança poderia seguir tanto para o 

Humaitá I quanto para a Tijuca I; 1 criança seguiria para o Humaitá I; 2 crianças 

seguiriam para o Engenho Novo I; 3 crianças seguiriam para a Tijuca I; e 65 crianças 

seguiriam para Realengo I.   

Em face dos dados explicitados, a equipe da BFL convidou as equipes das 

Bibliotecas dos campi Humaitá I, Tijuca I, Engenho Novo I e Realengo I a fim de 

realizar ações de integração com o G5. As equipes dos campi Humaitá I, Engenho 

Novo I e Realengo I acenaram positivamente para a proposta. Cumpre salientar que 

a participação das equipes das Bibliotecas não foi compulsória. Logo, em se tratando 

de recusa ao convite enviado, a atividade não pôde ser desenvolvida, uma vez que o 

objetivo foi promover a familiarização das crianças com os espaços e equipes das 

Bibliotecas do Fundamental I. 

 As ações assíncronas e síncronas de integração serão traçadas a seguir.  

 

2.8.1 Ações assíncronas de integração 

 

Foram realizadas 3 ações assíncronas de integração, a saber: 

- Na primeira ação, compartilhou-se um vídeo no qual as equipes das Bibliotecas Liga 

da Leitura (Realengo I) e do Engenho Novo I foram apresentadas, bem como seus 

espaços e projetos. Um fórum foi disponibilizado no moodle para que as crianças 

pudessem enviar dúvidas/curiosidades/comentários sobre as Bibliotecas, o que se 

configurou como insumo para o desenvolvimento da ação n°. 2;  

- Na segunda ação, na qual apenas a equipe da Biblioteca Liga da Leitura participou, 

a equipe produziu um vídeo respondendo dúvidas/curiosidades/comentários das 

crianças sobre a Biblioteca. Apenas uma discente encaminhou perguntas para serem 

respondidas pela equipe da Liga da Leitura; 

- Na terceira ação, que também contou apenas com a participação da Liga da Leitura, 

a equipe preparou um vídeo de leitura da obra “Caderno sem rimas de Maria”, de 

Lázaro Ramos e Mauricio Negro (ilustrador).  

Todo esse material foi depositado no canal da BFL no YouTube e, 

posteriormente, em uma pasta na aba da BFL no moodle, além de ter sido 

amplamente divulgado para os responsáveis do G5 via e-mail e WhatsApp. Nos 
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tópicos seguintes, estão relacionados os materiais produzidos para a consecução das 

ações assíncronas de integração. 

- Ação assíncrona de integração nº. 1. Vídeo de apresentação da Biblioteca Liga da 

Leitura, de Realengo I, disponível em: https://youtu.be/MVjj2ON49yw. Total de 

visualizações: 44; 

- Ação assíncrona de integração nº. 1. Vídeo de apresentação da Biblioteca do 

Engenho Novo I, disponível em: https://youtu.be/YB17Y_ZyAsg. Total de 

visualizações: 05; 

- Ação assíncrona de integração nº. 2. Vídeo respondendo dúvidas e curiosidades dos 

discentes sobre a Biblioteca Liga da Leitura, disponível em: 

https://youtu.be/ghK10c1GTzU. Total de visualizações: 20; 

- Ação assíncrona de integração nº. 3. Vídeo de leitura de obra literária, produzido 

pela equipe da Biblioteca Liga da Leitura, disponível em: 

https://youtu.be/voXPilgRups. Total de visualizações: 01. 

 

2.8.2 Ações síncronas de integração 

 

 Em parceria com os docentes de Núcleo Comum do G5, a equipe da Biblioteca 

Liga da Leitura participou de um total de 04 encontros síncronos de integração, sendo 

um encontro com cada turma.  

Nesses encontros, primeiro foi exibido o vídeo de apresentação da Biblioteca, 

descrito em 2.8.1. Após a exibição, as crianças trouxeram 

comentários/perguntas/dúvidas sobre a Biblioteca. Ao término do encontro, a equipe 

da Liga da Leitura realizou a leitura mediada de uma obra literária. O relato 

pormenorizado acerca de cada encontro síncrono está disponível no apêndice B, ao 

término deste documento.  

Atentando para as necessidades específicas de cada criança, a equipe da Liga 

da Leitura participou de encontros síncronos com 03 discentes de G5 que recebiam o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Núcleo de Atenção a Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE) do CREIR. Os encontros síncronos foram feitos 

de forma individualizada, no momento do AEE oferecido pelo NAPNE. Em linhas 

https://youtu.be/MVjj2ON49yw
https://youtu.be/YB17Y_ZyAsg
https://youtu.be/ghK10c1GTzU
https://youtu.be/voXPilgRups
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gerais, a programação foi a mesma dos encontros regulares com as turmas. Os 

registros sobre esses encontros estão dispostos no apêndice C.  

A equipe da Biblioteca Galáxia Literária, do Humaitá I, participou de um 

encontro síncrono de integração com o único discente que seguiria para o campus. 

Como tratava-se de criança que atendida pelo NAPNE, o encontro também aconteceu 

neste contexto, de forma mais individualizada, com atenção às necessidades 

específicas.  

 

2.9 RETIRADA DE ITENS DO ACERVO 

 

Com a anuência da Coordenação Setorial do CREIR, na data de 19/03, 

efetuou-se a retirada presencial de título do acervo discriminado a seguir. A retirada 

foi realizada pelo servidor Felipe Lêdo, Bibliotecário responsável técnico pela 

Biblioteca.  

 

1) SILVERSTEIN, Shel. A árvore generosa. Tradução de Fernando Sabino. São 

Paulo: Companhia das Letrinhas, 2017. Retirado 1 (um) exemplar, com o número de 

tombo 2099. 

 

2.10 COLABORAÇÃO COM A CRIAÇÃO DO BLOG DO SiBi/CP2 

 

No decorrer de 2021.1, a servidora à frente da Central de Bibliotecas, Alice da 

Silva Gonçalves de Jesus, atuou na confecção de um blog para o SiBi/CP2. Foi 

solicitado aos Bibliotecários que remetessem à Central informações acerca do 

histórico de cada Biblioteca, assim como o detalhamento de projetos e atividades 

desenvolvidos e fotografias do espaço.  

 Em 16/07, o blog e sua estruturação foram apresentados em reunião às 

equipes. O blog, que ainda está em fase final de estruturação, é uma plataforma cuja 

finalidade é reunir e divulgar as informações sobre o SiBi/CP2 e suas atividades para 

acesso de toda a comunidade escolar.  
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3 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Nesta seção, serão explicitadas as ações de cunho administrativo conduzidas 

na BFL. 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO ACERVO 

 

 Em 03/05, o formulário para encaminhamento de sugestões de obras para 

compra e composição do acervo da BFL foi enviado para todos os servidores do 

CREIR (https://forms.gle/BAd5aEstzXPoJa3U9). Percebe-se que não houve 

significativa aderência dos servidores ao formulário, uma vez que, até o momento, 

apenas 10 sugestões foram registradas. 

Esse formulário foi elaborado considerando a compreensão de que o processo 

de Formação e Desenvolvimento de Coleções deve contemplar as contribuições de 

toda a comunidade escolar.  

Compreendendo que o desenvolvimento do acervo é um processo social que 
precisa envolver toda a comunidade escolar, a equipe da BFL elaborou um 
formulário na plataforma Formulários Google para que os servidores 
pudessem sugerir, de modo sistematizado, títulos para compra e posterior 
incorporação ao acervo da Biblioteca [...].  
Não foi determinado um prazo para encerrar a coleta de sugestões por meio 
do formulário, justamente para que esse processo se torne uma rotina que 
envolva toda a comunidade escolar. No futuro, existe a intenção de formar 
uma comissão mista de seleção de acervos, composta pelos servidores da 
BFL e pelos docentes do CREIR, além de incluir o formulário de sugestões 
na aba da BFL no blog do CREIR (COLÉGIO PEDRO II, 2021c, p. 25). 

 

As sugestões de compra dos servidores serão sempre avaliadas segundo 

critérios de adequabilidade à proposta pedagógica do CREIR e à missão e objetivos 

da Biblioteca, podendo receber um parecer favorável ou não, o que será previamente 

comunicado ao servidor que enviou sua sugestão. Os itens que receberem o parecer 

favorável integrarão a listagem desiderata de títulos para compra. Quando o processo 

de compra estiver na fase de verificação de disponibilidade de títulos no catálogo do 

fornecedor, a equipe da BFL fará tal verificação para todos os títulos sugeridos que 

receberam um parecer favorável à compra e produzirá uma devolutiva comunicando 

por e-mail todos os servidores que enviaram sugestões. 

https://forms.gle/BAd5aEstzXPoJa3U9
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No momento, somente os servidores do CREIR podem sugerir itens para 

compra. Futuramente, pretende-se instar as famílias e as crianças para contribuírem 

nesse processo.  

Nas linhas que se sucedem, recuperou-se o histórico do processo de compra 

de acervo para a BFL, iniciado em 2020 e já traçado no Relatório de Atividades de 

2020, acrescido de atualização acerca do panorama de compras efetuadas em 2021.  

Em junho de 2020, foi realizado pregão para compra de acervo para o SiBi/CP2. 

Na listagem para compra de obras literárias infantis, que vinha sendo produzida ao 

longo dos últimos dois anos, foram incluídos um total de 330 títulos para levantamento 

sobre a possibilidade de aquisição junto ao fornecedor. Na primeira rodada de 

compras, desses 330 títulos, foram comprados 217 títulos (total de 701 exemplares). 

Todos os títulos e exemplares foram recebidos e conferidos presencialmente em 

19/03 (sexta-feira), assim como a Nota Fiscal. 

 Para a segunda rodada de compras, a listagem foi construída a partir de 98 

títulos sinalizados na primeira rodada como indisponíveis pelo fornecedor. Foram 

adicionados mais 34 títulos na listagem de compra, dentre sugestões de docentes e 

inclusões da equipe da BFL, alcançando o total 132 títulos. De 132 títulos, foram 

comprados 72 títulos (total de 260 exemplares). Em 18/08 (quarta-feira), todos os 

títulos e exemplares foram recebidos e conferidos presencialmente, bem como a 

referente Nota Fiscal. 

Nas duas rodadas, foram gastos R$ 20.965,77. A tabela abaixo sumariza a 

quantidade de títulos comprados na primeira e segunda rodadas de compra.   

 

Tabela 4 - Compra de obras literárias infantis para integrar o acervo da BFL 

Compra de obras literárias infantis 

Rodada Títulos Exemplares Valor despendido 

Primeira 217 701 R$ 17.536,28  

Segunda 72 260 R$ 3.429,49  

Total 289 961 R$ 20.965,77 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Há, ainda, cerca de 250 livros que foram doados à BFL e que carecem de 

avaliação para tomada de decisão quanto à incorporação ao acervo.  
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 Considerando o desejo de diversificar o acervo, a responsável pela Central de 

Bibliotecas foi questionada pela equipe da BFL acerca da possibilidade de compra de 

recursos audiovisuais. A mesma respondeu que seria bastante difícil de realizar a 

compra desses recursos por intermédio da Central de Bibliotecas, uma vez que não 

são todas as Bibliotecas que apresentam essa demanda, e orientou que tal demanda 

fosse apresentada à Coordenação Setorial do CREIR. 

Para finalizar, de acordo com a informação fornecida pela Central de 

Bibliotecas, cumpre salientar que o processo de compra de acervo ocorrerá 

bienalmente. 

 

3.2 INTENÇÃO DE COMPRA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 

 

Em 2021, a Central de Bibliotecas fez novamente um levantamento com as 

equipes das Bibliotecas para registro de intenção de compra de mobiliários e 

equipamentos no Planejamento de Gastos e Contratações (PGC) concernente ao 

ano-calendário 2022. O responsável técnico pela BFL arrolou itens imprescindíveis, a 

saber: 

- Cadeira infantil (6 unidades); 

- Pufes redondos (8 unidades); 

- Mesa de trabalho em L (1 unidade); 

- Cadeiras de escritório (2 unidades – com apoio para braços e altura reguláveis); 

- Módulo gaveteiro (1 unidade, com 3 ou 4 gavetas); 

- Prateleira aérea para acondicionamento do acervo de fantoches da Biblioteca, com 

ou sem mão francesa, com suporte nas extremidades para evitar o caimento (3 

unidades); 

- Caixa coletora para devolução de livros (1 unidade). 

A justificativa para a aquisição dos itens reside na necessidade de organização 

do espaço de trabalho e na garantia de qualidades ergonômicas para a comunidade 

escolar do CREIR. 

Cabe ressaltar que um levantamento para uma possível compra de mobiliários 

e equipamentos havia sido realizada em 2020 para inclusão no PGC 2021, tanto por 

intermédio da Central de Bibliotecas quanto pela Coordenação Administrativa do 
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CREIR. No levantamento para a Central de Bibliotecas, foram registrados os 

seguintes itens:  

- Cadeira infantil; 

- Puff; 

- Estante expositora – face simples; 

- Carrinho para transporte de livros; 

- Caixa coletora para devolução de livros (1 unidade); 

- Tapete infantil grande, tipo tatame (1 unidade); 

- Bibliocanto sinalizador; 

- Mesa de trabalho em “L”; 

- Cadeira de escritório (2 unidades); 

- Módulo gaveteiro com quatro gavetas (1 unidade). 

 Conforme esclarecimento prestado pela Central de Bibliotecas, alguns itens da 

listagem acima não foram registrados no PGC 2021, pois foi dada preferência ao 

registro de móveis para as Bibliotecas dos campi Realengo II e Tijuca II, pois possuem 

mobiliário muito antigo. Em virtude disso, foi necessário incluir novamente alguns itens 

no levantamento para o PGC 2022 junto à Central de Bibliotecas.  

 No levantamento para a Coordenação Administrativa do CREIR, foram 

registrados estes itens: 

- Cadeira de escritório giratória operacional (2 unidades); 

- Estação (mesa) de trabalho em “L” (2 unidades); 

- Gaveteiro volante, contendo de três a quatro gavetas (1 unidade); 

- Apoio para os pés, com regulagem de inclinação e altura (2 unidades); 

- Prateleira aérea para acondicionamento do acervo de fantoches da Biblioteca (3 

unidades); 

- Computador de mesa (1 unidade); 

- Leitor de código de barras para realização de empréstimos (2 unidades); 

- Estante expositora de livros (2 unidades); 

- Luminária de mesa (2 unidades). 

 Não houve retorno da Coordenação Administrativa quanto à consecução de 

efetiva compra dos itens elencados acima.  
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3.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Ao longo de 2021, a equipe da BFL deu continuidade ao trabalho de discussão 

e produção de documentos normativos e de registro de dados relativos ao 

desenvolvimento das atividades. Esses documentos serão abordados sucintamente 

nas seções subsequentes.  

 

3.3.1 Documentos normativos 

 

 No campo da Biblioteconomia, documento normativo é aquele que traz normas 

e procedimentos que visam orientar, padronizar e fundamentar a prática profissional, 

configurando-se como importante instrumento de organização e administração da 

Biblioteca. Assim, buscou-se elaborar alguns desses documentos para a BFL, quais 

sejam: 

Regulamento local. Documento finalizado. Visa orientar a conduta de usuários 

adultos e da equipe da BFL, bem como as rotinas inerentes aos produtos e serviços 

oferecidos. Sua base está alicerçada na responsabilidade perante a preservação do 

acervo e do espaço físico da BFL e no respeito pelo direito inegável de a comunidade 

escolar utilizar os produtos e serviços, o que se configura como algo imprescindível 

ao processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no CREIR, assim como às 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas no Colégio de modo geral. 

O Regulamento local da BFL está em consonância com o Regulamento Geral do 

SiBi/CP2, o qual deve ser submetido em breve ao Conselho Superior do Colégio 

(Consup) para aprovação. Tão logo seja aprovado o Regulamento Geral, o 

Regulamento Local da BFL terá de ser revisado para posterior envio para 

conhecimento das Coordenações e comunidade escolar do CREIR. 

Diagnóstico situacional. Documento em fase intermediária de elaboração. 

Tenciona desenhar um retrato institucional da BFL, identificando fortalezas e 

debilidades em sua estrutura e funcionamento; compreender a natureza e as causas 

das debilidades apresentadas; propor soluções para tais debilidades; e subsidiar a 

prestação de serviços mais qualificados. A justificativa para a sua elaboração reside 

na extrema urgência em traçar um retrato fidedigno da BFL, já que nenhum documento 
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com esse propósito foi produzido pelas gestões anteriores. Logo, esse documento 

deve ser compreendido a partir de sua natureza gerencial, uma vez que deve auxiliar 

o processo de tomada de decisões e o estabelecimento de projetos e planos de ação 

tendo em vista a potencialização das atividades e a correção das debilidades 

identificadas. 

Guia para preenchimento de arquivos e/ou planilhas. Documento em fase final 

de elaboração. É um manual que traz o passo a passo para coleta e registro de dados 

acerca do trabalho desenvolvido na BFL, tais como: serviços prestados à comunidade 

escolar; circulação, processamento técnico, tombamento e aquisição de acervo; 

demandas por pesquisas; distribuição de logins para acesso à base ABNTColeção; 

controle de ofícios expedidos pela BFL; entre outros.  

Tutorial para acesso à base de dados ABNTColeção. Documento finalizado. É 

um manual que orienta o acesso e a navegação na base de dados ABNTColeção.  

 

3.3.2 Documentos para registro de dados sobre o desenvolvimento de atividades 

  

Além dos documentos normativos, foram confeccionados documentos para 

registrar as ações executadas pela equipe da BFL, são eles: 

Relatório de atividades: ano-calendário 2020. Documento finalizado. Esse 

documento apresenta, de forma pormenorizada, todas as atividades desenvolvidas 

pela BFL no ano-calendário de 2020. 

Relatório individual de trabalho remoto. Documento elaborado mensalmente a 

partir de abril/2021. De maneira abreviada, relata as atividades remotas 

desempenhadas individualmente pela equipe da BFL. Sempre ao início de cada mês, 

é de responsabilidade do Bibliotecário recolher os relatórios da equipe e assinar, bem 

como remeter ao Setor de Gestão de Pessoas (SGP) do CREIR o seu próprio relatório. 

No retorno presencial, salvo se houver antes disso cobrança pelos órgãos de 

correição, será aberto pelo responsável um processo no módulo de Gestão de 

Pessoas do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) com o conjunto dos 

relatórios individuais do respectivo setor e remetido ao SGP, que na sequência 

encaminhará para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP). 
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Cronograma e conteúdo das atividades-fim remotas. Documento finalizado. 

Cronograma que contém os conteúdos trabalhados nas ações remotas propostas pela 

BFL no decorrer do ano-calendário 2021.1. Esse documento encontra-se em apêndice 

ao final deste relatório no apêndice D. 

 Controle: aquisição de acervo. Documento finalizado. Planilha criada para 

registro de dados quantitativos e qualitativos relativos à aquisição de acervo em suas 

três modalidades: compra, doação e permuta.  

 Controle: circulação de acervo e quarentena. Documento finalizado. Planilha 

para registro de dados qualitativos (autor, título, etc.) acerca da circulação de acervos 

(empréstimo, renovação, reserva e devolução) e de obras postas em quarentena 

devido à pandemia de Covid-19. 

 Controle: demandas por pesquisas. Documento finalizado. Planilha para 

registro de dados qualitativos referentes a demandas por pesquisas apresentadas 

pela comunidade escolar à equipe da BFL.  

 Controle: processamento técnico do acervo. Documento finalizado. Planilha 

voltada para o registro de dados quantitativos acerca do processamento técnico do 

acervo (catalogação).  

 Controle: serviços gerais prestados aos usuários. Documento finalizado. 

Planilha para apoio ao registro quantitativo de circulação de usuários (discentes, 

docentes e técnico-administrativos do CREIR e de outros campi) e de atendimentos 

prestados pela equipe da BFL à comunidade escolar, como: circulação de acervo, 

cadastro de novos usuários, ações de mediação de leitura, exibição de recursos 

audiovisuais, orientações gerais sobre a BFL, visitas de grupos de alunos e/ou 

servidores de outros campi, visitas de turmas do CREIR, etc.  

Controle: tombamento do acervo. Documento finalizado. Planilha para registro 

de dados qualitativos e quantitativos referentes ao tombamento de acervo adquirido 

por compra, doação ou permuta. O tombamento, ou registro, consiste na 

patrimonialização de itens que serão incorporados ao acervo por meio de carimbagem 

e atribuição de número a cada item por ordem de chegada à Biblioteca.  

Controle: distribuição de logins para a ABNTColeção. Documento finalizado. 

Planilha elaborada para registro de dados qualitativos sobre os servidores com logins 

ativos para acesso à base de dados ABNTColeção. 
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Controle: ofícios expedidos. Documento finalizado. Planilha destinada ao 

registro qualitativo de dados relativos à produção e despacho de ofícios pela BFL.  

Rascunho para registro nas planilhas de controle. Documento em fase inicial 

de elaboração. Rascunho destinado a servir como um modelo de esboço para registro 

de dados de controle elencados nos parágrafos anteriores.  

Formulário para pré-processamento do acervo. Documento em fase inicial de 

elaboração. Formulário pensado para atender ao pré-processamento técnico (pré-

catalogação) do acervo.  
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4 AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

Em 2021.1, a BFL teve representação em dois Grupos de Estudos (GEs) do 

CP2 que têm se reunido à distância: 

Grupo de Estudos (GE) Educação Infantil e Literatura: crítica e mediação de 

leitura, do CREIR. Grupo criado em outubro de 2018 pela docente Raquel Marina da 

Silva do Nascimento. Pretende discutir aspectos estéticos, éticos e discursivos de 

livros infantis através da exploração de acervos de livros e textos de crítica literária; 

compartilhar experiências vividas nos processos de mediação de leitura no cotidiano 

e nas práticas pedagógicas; trocar e compartilhar acervos de livros de Literatura 

Infantil e promover debates e discussões concernentes à literatura e à infância para 

docentes e responsáveis. O GE tem se reunido quinzenalmente à distância, às terças-

feiras, no turno da manhã e conta com a participação de docentes do CREIR e da 

Auxiliar de Biblioteca Natalia Moraes. 

GE Bibliotecas Escolares. Criado em setembro de 2020 pela Bibliotecária 

Cristiane Nikel, responsável pela Biblioteca Liga da Leitura de Realengo I. Sua 

intenção é estudar e analisar documentos norteadores e indicadores das ações das 

Bibliotecas Escolares em níveis regional, nacional e internacional; discutir sobre 

políticas públicas de acesso ao livro e incentivo à leitura e à cultura; refletir acerca das 

Bibliotecas Escolares enquanto equipamentos essenciais para o suporte ao processo 

pedagógico desenvolvido no CP2; elaborar projetos e programas biblioteconômicos 

que integrem ambas as Bibliotecas. O GE é composto pelas equipes da BFL e da 

Biblioteca Liga da Leitura; as reuniões ocorrem por meio de conferências virtuais 

quinzenais, às quintas-feiras, no turno da manhã. Destaque-se que se trata de um GE 

ainda não formalizado, não obstante, há a intenção de acionar as instâncias 

superiores do Colégio para oficializá-lo. 

Os Grupos referenciados nesta seção ainda não encerraram os seus trabalhos, 

o que permite inferir que continuarão a se reunir em 2021.2. 
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5 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E GTs 

  

No âmbito do CREIR, a equipe participou de diversas reuniões de 

planejamento: Reuniões de Planejamento Geral (RPGs) e Reuniões de Planejamento 

Integrado (RPIs). A equipe também esteve presente em reuniões de acolhimento aos 

responsáveis e aos novos docentes (abril/2021) e nos Conselhos de Classe 

(maio/2021). Em janeiro de 2021, houve, ainda, uma reunião de planejamento interno 

conduzida na BFL para direcionamento das atividades a serem desenvolvidas ao 

longo de 2021.1.  

No ambiente da Central de Bibliotecas, houve representação no Grupo de 

Trabalho (GT) de Formação e Desenvolvimento de Coleções, grupo que concluiu o 

seu trabalho em abril de 2021 e que tinha como objetivo debater questões inerentes 

à administração e à gestão de acervos na esfera do SiBi/CP2. Como produto, esse 

GT elaborou a Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções do SiBi/CP2, 

documento já remetido ao Consup do CP2 para aprovação. Outro GT que também 

conta com representação da BFL é o GT de Indexação, no qual são discutidas 

questões concernentes à indexação dos acervos do SiBi/CP2; as reuniões não são 

realizadas desde novembro/2020 e nenhuma posição ou justificativa quanto à 

interrupção dos trabalhos foi fornecida pela coordenação do grupo.  

Ademais, sucederam-se 3 reuniões (fevereiro, abril e julho de 2021) com a 

Central de Bibliotecas para discutir questões concernentes ao trabalho das equipes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em 2020, metas foram estabelecidas para serem cumpridas em 2021. A seguir, 

estão elencadas as metas cumpridas e não cumpridas em 2021.1:  

- Manter os Projetos Biblioteca Indica e Caixa Viajante. Cumprida;  

- Ampliar as ações síncronas de Mediação de Leitura. Cumprida;  

- Receber e conferir os livros comprados. Cumprida; 

- Avaliar o acervo de livros doados para definir se serão incorporados ao acervo ou 

encaminhados a outras Bibliotecas. Não cumprida; 

- Receber e conferir os mobiliários e equipamentos comprados. Não cumprida; 

- Finalizar a elaboração dos documentos normativos. Não cumprida;  

- Produzir mais documentos para registrar ações e atividades. Cumprida; 

- Participar ativamente das ações de formação e capacitação vigentes, bem como de 

novas ações com tal viés. Cumprida;  

- Dar continuidade à elaboração do Programa de Competência em Informação 

Interbiblioteca. Não cumprida; 

- Planejar mais ações de integração entre a BFL e a Biblioteca Liga da Leitura. 

Cumprida; 

- Realizar atividades remotas para integrar as crianças do G5 com as Bibliotecas de 

campi I. Cumprida; 

- Mapear os interesses das crianças para subsidiar o planejamento de ações de 

mediação de leitura. Cumprida; 

- Incluir a participação dos servidores técnicos em ações da BFL. Cumprida;  

- Realizar mais ações em parceria com os setores técnicos. Não cumprida;  

- Criar uma rede social para a BFL (facebook ou instagram). Não cumprida. 

 Analisando sob a ótica quantitativa, de 15 metas estabelecidas, 09 foram 

cumpridas. Tendo em vista que a equipe da BFL conta com apenas dois servidores, 

este índice é considerado bastante satisfatório. É urgente asseverar que a equipe 

necessita de, no mínimo, mais um servidor para apoio técnico às atividades 

desenvolvidas. Não há dúvidas que a qualidade dos serviços oferecidos pela BFL, 

bem como a eficiência e a eficácia na execução das atividades, perpassa de modo 
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decisivo pelo reforço de pessoal. As metas que não foram alcançadas serão mantidas 

para o período 2021.2. 

 Como pontuado na introdução deste relatório, alguns formulários para 

avaliação das atividades-fim direcionadas às crianças foram encaminhadas aos 

responsáveis para preenchimento. Entretanto, poucos respondentes se propuseram 

a prestar suas avaliações, o que impossibilitou uma mensuração mais factível do 

impacto das atividades-fim propostas pela equipe da BFL. Desse modo, entende-se 

que seria interessante solicitar às Coordenações Setorial e Pedagógica do CREIR que 

façam a mediação quanto ao encaminhamento de formulários avaliativos da BFL para 

as famílias, reforçando a importância no que tange à mensuração do impacto das 

ações desenvolvidas.  

 Ainda que sob a perspectiva quantitativa a participação da comunidade escolar 

nas ações propostas pela BFL não tenha sido expressiva, sob a perspectiva qualitativa 

as trocas foram ricas e intensas, sobretudo com as crianças no momento dos 

encontros síncronos.  

Com exceção de todas as atividades-fim formais descritas neste documento, 

ainda que informalmente, a equipe da BFL também disseminou para os servidores do 

CREIR algumas informações e recursos disponibilizados gratuitamente na internet, 

como cursos e palestras, fontes de informação, documentos e ferramentas 

pedagógicas de interesse e acervos científicos e literários. 

Enquanto perdurar a pandemia e o afastamento social, a equipe continuará a 

se comunicar com a comunidade escolar por meio dos seguintes canais: 

felipeledo@cp2.g12.br; (21) 98662-7128 (WhatsApp); bate-papo do moodle.  
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APÊNDICE A – CONSECUÇÃO DO PROJETO CAIXA VIAJANTE COM A TURMA 

52 

 

Projeto Piloto 
 

Caixa Viajante 
 

Proposta da Biblioteca Floresta de Livros 
Responsável: Natalia Moraes (Auxiliar de Biblioteca) 

Corresponsável: Felipe Lêdo (Bibliotecário) 
em 20 de Setembro de 2020  

 
● Sobre o Projeto 

 
O Projeto da “Caixa Viajante” consiste em uma caixa com itens que tem o intuito 

de proporcionar momentos de lazer e interação entre as famílias da comunidade 
escolar do CREIR. 

Essa caixa transitará via aplicativo de entrega (Uberflash), a princípio, pelas 
residências de crianças da turma, professores e técnicos que interagem diretamente 
com a turma. 

Apresentamos inicialmente este projeto para teste na turma 52. 
 

● Composição da Caixa Viajante 
 

A Caixa Viajante inicialmente será composta pelos seguintes itens: 
◆  1 Livro 
◆  1 Filme 
◆  1 CD de áudio 
◆  1 Receita 
◆  1 Caderno de desenho 
◆  1 Jogo 
◆  1 Brinquedo 
◆  1 Caderno de registro de experiências 
◆  1 Garrafa de Alcool em Gel 
◆  1 Caixa de Lenços para a limpeza 
◆  1 Rolo de papel filme 
 

● Participantes do Projeto 
 

A Caixa Viajante passará pelas residências dos seguintes membros da 
comunidade escolar (37 envolvidos): 

◆  18 crianças 
◆  2 professores de Educação Infantil (Nayara e Raquel) 
◆  2 professores de Educação Musical (Ronaldo e Wasti) 
◆  1 professora de Informática Educativa (Liliana) 
◆  2 professores de Artes Visuais (Myrna e Raquel) 
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◆  1 Professora de Educação Física (Mariana) 
◆  3 Profissionais de Napne (Cintia, Grazielle e Katia) 
◆  1 Orientadora Pedagógica (Kelsiane) 
◆  1 Coordenadora de Projetos (Angélica) 
◆  2 Assistentes de Alunos (Anick e Barbara) 
◆  1 Profissional da Biblioteca (Felipe) 
◆  3 Profissionais do SOEP (Beatriz, Saulo e Tatiana 
◆  1 Diretora Pedagógica (Tatiana) 
 

● Percurso da Caixa Viajante 
 
1) A Caixa Viajante será montada pela servidora da Biblioteca. 
2) Serão confeccionados 37 cartões com o nome dos participantes, estes serão 

embaralhados e colocados em envelopes numerados de 1 a 37. 
3) A servidora enviará, via correios ou aplicativo uberflash, a caixa para o 

participante “número 1”. 
4) Ao chegar na residência do participante, ele deve ler as instruções e ficar com 

a Caixa em sua residência por 7 dias. 
4.1 -  As instruções estarão fixadas acima da caixa, conterá informações sobre 
a higienização da caixa e seus itens e orientações sobre a dinâmica do projeto. 

5) Ao final destes dias, o participante deve escolher um dos itens da caixa para 
ficar para a família e, deve colocar algum outro item similar no lugar para ser 
compartilhado com o grupo. 

6) O participante também deve abrir o envelope de menor número fechado e, 
entrar em contato com a servidora da Biblioteca, passando a informação do nome que 
estava no envelope que abriu. 

6.1 - Caso o participante queira contribuir com o custo do envio da caixa pelas 
famílias que tenham dificuldade em arcar como esse valor, deve entrar em 
contato com a servidora responsável. 

7) Os passos 4,5 e 6 acontecem sucessivamente até que o último envelope seja 
aberto. 

8) Ao ser recebida a Caixa, a servidora responsável pelo projeto será avisada e, 
repetirá o passo 3. 

 
● Custeio do Projeto 
 
Sabendo da dificuldade em conseguir recursos financeiros institucionais e da 

possibilidade de que alguma família não tenha condições de custear o envio da Caixa 
Viajante para a próxima família, trago o pedido de colaboração financeira entre os 
participantes do projeto que tiverem essa possibilidade. 

 
● Cronograma inicial 

 
24/09 - Apresentação do projeto em Conped 
28 a 30/09 - Confirmação dos servidores participantes 
02 a 06/10 - Comunicação do projeto às famílias 
09/10 - Envio do Caixa para a primeira família 
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APÊNDICE B – REGISTROS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA NOS ENCONTROS SÍNCRONOS 

 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre a Mediação 

24/02 
 

15h / Educação 
Musical 

31 
Contação de 

história. 

História do ursinho, adaptada da 
obra: COELHO, Ronaldo Simões. 
Macaquinho. Ilustrações de Eva 
Furnari. São Paulo: FTD, 2011. 

8 
Algumas crianças comentaram que ainda dormem com os pais. As 
crianças têm muito interesse em animais.  

24/02 
 

17h / Núcleo 
Comum 

32 
Contação de 

história. 

História do ursinho, adaptada da 
obra: COELHO, Ronaldo Simões. 
Macaquinho. Ilustrações de Eva 
Furnari. São Paulo: FTD, 2011. 

7 
As crianças dessa turma têm muito interesse em animais. Após a 
leitura, as crianças comentaram bastante sobre animais; algumas 
mostraram animais de brinquedo e ursos de pelúcia. 

02/03 
 

16h / Núcleo 
Comum 

42 
Leitura 

mediada.  

OTÁVIO JÚNIOR. Da minha janela. 
Ilustrações de Vanina Starkoff. São 
Paulo: Companhia das Letrinhas, 
2019.  

8 

As professoras estão trabalhando os temas 
“Casa/Moradia/Residência” e a leitura do livro contribuiu para as 
conversas que ocorreram após a atividade. As professoras 
conversaram sobre o livro e pediram às crianças para comentarem 
sobre as paisagens que viam de suas janelas. No momento do 
encontro, uma das crianças estava no trem e filmou, com o celular, a 
janela para relatar ao grupo as paisagens que surgiam durante a 
viagem. 

03/03 
 

16h / Artes 
Visuais 

41 
Leitura 

mediada. 

CARNAVAS, Peter. A caixa de Jéssica. 
Tradução Rosana Rios. São Paulo: 
FTD, 2010.  

9 
As crianças da turma estão trabalhando na criação de uma caixa 
inventiva. A leitura do livro contribuiu para contextualizar a atividade 
que vem sendo conduzida pelas professoras.  

(Continua)  
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre a Mediação 

08/03 
 

16h / Núcleo 
Comum 

44 Leitura mediada.  

BUARQUE, Chico. Chapeuzinho 
amarelo. Ilustrações de Ziraldo. 
27. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2011.  

6 

As professoras da turma estão trabalhando o tema “Medo”. A 
leitura da obra contribuiu para fomentar conversas sobre o tema, 
além de trazer uma mensagem importante sobre como podemos 
lidar com os nossos medos.  

10/03 
 

9h / Núcleo 
Comum 

43 Contação de história.  
NEVES, André. Malvina. 2. ed. 
São Paulo: DCL, 2015. 

6 
As professoras estão trabalhando sobre invenções. Após a 
leitura, as crianças falaram sobre quais invenções gostariam que 
existissem. 

31/03 
 

17h / Artes Visuais 
51 Leitura mediada.  

LLENAS, Anna. O monstro das 
cores. Tradução de Rosana de 
Mont’Alverne. Belo Horizonte: 
Aletria, 2018. 

12 
As professoras estão trabalhando com colagens sobrepostas e a 
narrativa traz ilustrações confeccionadas com esse tipo de 
colagem.  

07/04 
 

9h / Núcleo 
Comum 

45 Leitura mediada. 

ROSCOE, Alessandra. Era uma 
vez um lobo mingau. 
Ilustrações de Juan Chavetta. 
Campinas: Casa Cultural, 2018. 

6 

Uma das pautas trabalhadas pelas professoras tem sido a 
questão da alimentação saudável. A narrativa contribui nesse 
sentido, pois aborda a história de um lobo vegetariano que 
cultiva os seus próprios alimentos, sem o uso de inseticidas. 

07/04 
 

15h / Educação 
Musical 

52 Leitura mediada. 

MARLEY, Cedella. Tudo vai dar 
certo. Baseado na canção de 
Bob Marley. Ilustrado por 
Vanessa Brantley-Newton. São 
Paulo: Martins Fontes, 2013. 

9 

O título trabalhado traz a tradução da música Three Little Birds, 
de Bob Marley. A escolha do título foi pautada pela conjugação 
do universo literário e musical. Após a leitura, os professores 
cantaram o refrão da música, em inglês e em português.  

22/04 
 

17h / Educação 
Física 

46 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

5 

O título foi escolhido de acordo com o tema do semestre 
trabalhado pela equipe de Educação Física. Após a leitura, a 
turma manifestou interesse em fazer um livro digital com 
histórias de circo criadas pelas próprias crianças.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre a Mediação 

28/04 
 

16h / Informática 
Educativa 

53 Leitura mediada. 

ROCHA, Ruth. O bairro do 
Marcelo. Ilustrações de Alberto 
Llinares. São Paulo: Salamandra, 
2012. 

6 

As professoras estão confeccionando com os alunos uma cidade 
interativa que traz vários estabelecimentos que existem nos 
centros urbanos e a leitura mediada da obra serviu para 
contextualizar a atividade. A partir de comparações, algumas 
crianças apontaram alguns estabelecimentos que constam no 
livro e que não estão presentes na cidade interativa. 

28/04 
 

17h / Informática 
Educativa 

54 Leitura mediada. 

ROCHA, Ruth. O bairro do 
Marcelo. Ilustrações de Alberto 
Llinares. São Paulo: Salamandra, 
2012. 

6 

As professoras estão confeccionando com os alunos uma cidade 
interativa que traz vários estabelecimentos que existem nos 
centros urbanos e a leitura mediada da obra serviu para 
contextualizar a atividade. Algumas crianças expressaram a 
saudade de frequentar certos estabelecimentos, como 
floriculturas, shoppings, etc.  

03/05 
 

9h / Núcleo 
Comum 

31 Leitura mediada. 

ROCHA, Ruth. Quem tem medo 
de monstro? Ilustrações de 
Mariana Massarani. São Paulo: 
Salamandra, 2012. 

4 

A turma tem se interessado por monstros e, diante dessa 
demanda, trouxemos o livro “Quem tem medo de monstro?”. 
Após a leitura, terminamos compartilhando uns com os outros 
sobre os nossos medos. 

06/05 
 

15h / Educação 
Física 

32 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

4 

A equipe de Educação Física está trabalhando o Circo como 
temática neste período letivo. As crianças relataram alguns 
elementos e personagens presentes nos circos. Os professores e 
a Natalia frisaram que, hoje em dia, é proibida a manutenção de 
animais em cativeiro para apresentação em espetáculos 
circenses. Após a leitura, foi proposta a produção de um livro 
digital com histórias de circo a partir de desenhos, áudios, vídeos, 
fotos e outras devolutivas que as crianças enviarem aos 
professores. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre a Mediação 

06/05 
 

16h / Educação 
Física 

42 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

8 

A equipe de Educação Física está trabalhando o Circo como 
temática neste período letivo. As crianças relataram alguns 
elementos e personagens presentes nos circos. Os professores e 
a Natalia frisaram que hoje em dia é proibida a manutenção de 
animais em cativeiro para apresentação em espetáculos 
circenses. Após a leitura, foi proposta a produção de um livro 
digital interativo com histórias de circo a partir de desenhos, 
áudios, vídeos, fotos e outras devolutivas que as crianças 
enviarem aos professores. 

19/05 

15h / Educação 
Física 

52 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

8 

A equipe de Educação Física está trabalhando o Circo como 
temática neste período letivo. As crianças relataram alguns 
elementos e personagens presentes nos circos. A Natalia frisou 
que, atualmente, é proibida a manutenção de animais em 
cativeiro para apresentação em espetáculos circenses. Depois da 
leitura, foi proposta a produção de um livro digital interativo com 
histórias de circo a partir de desenhos, áudios, vídeos, fotos e 
outras devolutivas que as crianças enviarem aos professores. 

19/05 
 

16h / Educação 
Física 

53 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

5 

A equipe de Educação Física está trabalhando o Circo como 
temática neste período letivo. As crianças relataram alguns 
elementos e personagens presentes nos circos. A Natalia frisou 
que hoje em dia é proibida a manutenção de animais em 
cativeiro para apresentação em espetáculos circenses. Ao final 
do encontro, foi proposta a produção de um livro digital 
interativo com histórias de circo a partir de desenhos, áudios, 
vídeos, fotos e outras devolutivas que as crianças enviarem aos 
professores. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre a Mediação 

19/05 
 

17h / Educação 
Física 

54 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

8 

A equipe de Educação Física está trabalhando o Circo como 
temática neste período letivo. As crianças relataram alguns 
elementos e personagens presentes nos circos. A Natalia frisou 
que, hoje em dia, é proibida a manutenção de animais em 
cativeiro para apresentação em espetáculos circenses. Após a 
leitura, foi proposta a produção de um livro digital interativo com 
histórias de circo a partir de desenhos, áudios, vídeos, fotos e 
outras devolutivas que as crianças enviarem aos professores. 

20/05 
 

15h / Educação 
Física 

44 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

5 

A equipe de Educação Física está trabalhando o Circo como 
temática neste período letivo. As crianças relataram alguns 
elementos e personagens presentes nos circos. A Natalia frisou 
que hoje em dia é proibida a manutenção de animais em 
cativeiro para apresentação em espetáculos circenses. Após a 
leitura, foi proposta a produção de um livro digital interativo com 
histórias de circo a partir de desenhos, áudios, vídeos, fotos e 
outras devolutivas que as crianças enviarem aos professores. 

20/05 
 

16h / Educação 
Física 

45 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

4 

A equipe de Educação Física está trabalhando o Circo como 
temática neste período letivo. As crianças relataram alguns 
elementos e personagens presentes nos circos. A Natalia frisou 
que hoje em dia é proibida a manutenção de animais em 
cativeiro para apresentação em espetáculos circenses. Após a 
leitura, foi proposta a produção de um livro digital interativo com 
histórias de circo a partir de desenhos, áudios, vídeos, fotos e 
outras devolutivas que as crianças enviarem aos professores. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre a Mediação 

25/05 
 

9h / Núcleo 
Comum 

41 Leitura mediada. 
ESPÍRITO SANTO, Taís. Ashanti: 
nossa pretinha. Ilustrações Cau 
Luís. Rio de Janeiro: Malê, 2021. 

9 

As professoras estão desenvolvendo com a turma os seguintes 
temas “Genealogia/Origem das famílias/Origem e significado de 
nomes e sobrenomes/Documentos que são emitidos quando as 
crianças nascem”. A obra selecionada suscitou conversas sobre 
os temas abordados na turma, pois trata do nascimento de uma 
menina muito esperada pelos pais e parentes. As professoras 
sugeriram que as crianças fizessem a pesquisa do significado do 
nome da personagem-título do livro. As crianças destacaram 
algumas passagens do livro que mais gostaram, tais como o 
nascimento da menina e a visita à casa do avô. 

31/05 
 

17h / Núcleo 
Comum 

46 Leitura mediada. 
ESPÍRITO SANTO, Taís. Ashanti: 
nossa pretinha. Ilustrações Cau 
Luis. Rio de Janeiro: Malê, 2021. 

7 

As professoras estão abordando a origem dos nomes e das 
famílias. Após a leitura da obra, algumas crianças falaram sobre 
a origem de seus nomes e o local de nascimento de pessoas de 
suas famílias. A professora Débora trouxe o significado do nome 
da personagem-título da obra (Ashanti).  

02/06 
 

15h / Educação 
Física 

31 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

2 

A equipe de Educação Física está trabalhando o Circo como 
temática neste período letivo. As crianças relataram alguns 
elementos e personagens presentes nos circos. A Natalia frisou 
que hoje em dia é proibida a manutenção de animais em 
cativeiro para apresentação em espetáculos circenses. Após a 
leitura, foi proposta a produção de um livro digital interativo com 
histórias de circo a partir de desenhos, áudios, vídeos, fotos e 
outras devolutivas que as crianças enviarem aos professores. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre a Mediação 

02/06 
 

15h / Educação 
Física 

43 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

1 
A aluna Manuela, da turma 43, entrou no início do encontro. 
Mas, em seguida, sua conexão caiu e ela não retornou. Em face 
do ocorrido, não foi possível realizar o encontro. 

02/06 
 

16h / Educação 
Física 

41 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

4 

A equipe de Educação Física está trabalhando o Circo como 
temática neste período letivo. As crianças relataram alguns 
elementos e personagens presentes nos circos. A Natalia frisou 
que, hoje em dia, é proibida a manutenção de animais em 
cativeiro para apresentação em espetáculos circenses. Em 
seguida, foi proposta a produção de um livro digital interativo 
com histórias de circo a partir de desenhos, áudios, vídeos, fotos 
e outras devolutivas que as crianças enviarem aos professores. 

02/06 
 

17h / Educação 
Física 

51 Leitura mediada. 

MELO, Noélia. História de circo. 
Ilustrações de Elane Oliveira. 
Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2009. 

9 

A equipe de Educação Física está trabalhando o Circo como 
temática neste período letivo. As crianças relataram alguns 
elementos e personagens presentes nos circos. A Natalia frisou 
que, hoje em dia, é proibida a manutenção de animais em 
cativeiro para apresentação em espetáculos circenses. Após a 
leitura, foi proposta a produção de um livro digital interativo com 
histórias de circo a partir de desenhos, áudios, vídeos, fotos e 
outras devolutivas que as crianças enviarem aos professores. 

(Continua) 

 

 

 

 

 



52 

   
(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre a Mediação 

17/06 
 

16h / Núcleo Comum 
52 

- Exibição de 
vídeo. 

 
- Leitura 
mediada. 

BELINKY, Tatiana. O grande 
rabanete. Ilustrações de 
Leninha Lacerda. 13. ed. São 
Paulo: Moderna, [199-].  

9 

Com o objetivo de propiciar a familiarização e o acolhimento das crianças do 
G5 que, no próximo período letivo, seguirão suas trajetórias escolares no CP2, 
a equipe da Biblioteca Liga da Leitura, de Realengo I, foi convidada para 
participar do encontro. Primeiro, foi exibido um vídeo de apresentação da 
Biblioteca. Após a exibição, as crianças trouxeram perguntas e dúvidas para a 
Cristiane, bibliotecária responsável pela Biblioteca Liga da Leitura. Cristiane 
explicou um pouco mais sobre as ações e atividades desenvolvidas pela 
Biblioteca. Alguns alunos relataram que estão muito ansiosos para conhecer a 
Biblioteca e os outros espaços de Realengo I. Na atividade de Mediação de 
Leitura, a Cristiane fez a leitura da obra “O grande rabanete”. Depois da leitura, 
as crianças interagiram bastante. Em geral, o encontro foi muito proveitoso, as 
crianças demonstraram bastante interesse pela nova Biblioteca que as espera 
no próximo ano letivo. 

21/06 
 

8h / Núcleo Comum 
53 

- Exibição de 
vídeo. 

- 13 

Com o objetivo de propiciar a familiarização e o acolhimento das crianças do 
G5 que, no próximo período letivo, seguirão suas trajetórias escolares no CP2, 
a equipe da Biblioteca Liga da Leitura, de Realengo I, foi convidada a participar 
do encontro. Foi exibido o vídeo de apresentação da Biblioteca Liga da Leitura. 
Posteriormente, as crianças fizeram perguntas à Cristiane (bibliotecária 
responsável pela Biblioteca Liga da Leitura) sobre a Biblioteca e os demais 
espaços de Realengo I, dentre as quais destacam-se: a piscina; a quantidade, o 
tipo e as normas de empréstimo do acervo; e a realização de atividades de 
contação de histórias. A interação foi intensa, grande parte das crianças 
presentes interagiu. Há que se sublinhar a participação de Enzo Curione, aluno 
assistido pelo NAPNE/CREIR. Não houve tempo para que a Cristiane pudesse 
fazer a leitura programada, já que, depois da ação de integração, as professoras 
tinham planejado trabalhar outro tema com as crianças. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data / Horário Turma Ação História / Título trabalhado 
Qtde de crianças 

presentes 
Breve relato sobre a Mediação 

22/06 
 

9h / Núcleo Comum 
51 - Exibição de vídeo. - 13 

Com o objetivo de propiciar a familiarização e o acolhimento das 
crianças do G5 que, no próximo período letivo, seguirão suas 
trajetórias escolares no CP2, a equipe da Biblioteca Liga da Leitura, 
de Realengo I, foi convidada a participar do encontro. Primeiro, foi 
exibido o vídeo de apresentação da Biblioteca e, em seguida, as 
crianças fizeram perguntas. As crianças perguntaram também sobre 
outros espaços de Realengo I. Ressalte-se uma fala do aluno Murilo 
sobre o motivo de não ser permitido o consumo de alimentos nas 
Bibliotecas: ele foi perfeito ao relacionar tal consumo com a 
preservação do acervo e do espaço. As crianças demonstraram 
grande ansiedade acerca da transição para o primeiro ano do Ensino 
Fundamental. No geral, a interação foi muito rica e intensa.  

22/06 
 

16h / Núcleo Comum 
54 

- Exibição de vídeo. 
 

- Leitura mediada. 

BELINKY, Tatiana. O grande 
rabanete. Ilustrações de 
Leninha Lacerda. 13. ed. São 
Paulo: Moderna, [199-].  

8 

Com o objetivo de propiciar a familiarização e o acolhimento das 
crianças do G5 que, no próximo período letivo, seguirão suas 
trajetórias escolares no CP2, a equipe da Biblioteca Liga da Leitura, 
de Realengo I, foi convidada a participar do encontro. Em um 
primeiro momento, foi exibido um vídeo de apresentação da 
Biblioteca. Em seguida, a Cristiane (bibliotecária responsável pela 
Biblioteca Liga da Leitura) conversou com as crianças sobre a 
Biblioteca. Em comparação com os encontros integrados anteriores, 
realizados com as turmas de G5, a interação não foi tão intensa. 
Algumas alunas exibiram seus acervos pessoais de livros. 
Posteriormente, na atividade de Mediação de Leitura, a Cristiane fez 
a leitura da obra “O grande rabanete” e, depois da leitura, as 
crianças interagiram bastante. Ainda que algumas falas das crianças 
não tenham tido relação com a Biblioteca Liga da Leitura, o encontro 
foi profícuo, pois oportunizou conhecer o espaço e a equipe da 
Biblioteca. 
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APÊNDICE C – REGISTROS SOBRE OS ENCONTROS SÍNCRONOS DE INTEGRAÇÃO COM DISCENTES DO G5 ATENDIDOS PELO 

NAPNE 

 

Data/Horário Criança Equipe participante Título trabalhado Breve relato sobre o encontro 

21/05 
 

16h 
Daniel Reis 

Profs. Cintia e Katia 
(NAPNE), Biblioteca 
Galáxia Literária do 
Humaitá I (Priscila, 
Carla e Juliana) e 
Felipe (Biblioteca 
CREIR) 

BUITRAGO, Jairo. Eloísa e 
os bichos. Ilustrações de 
Rafael Yockteng. São 
Paulo: Pulo do Gato, 2013. 

No início do encontro, Daniel conversou um pouco e mostrou alguns de seus 
brinquedos preferidos. A mãe comentou que ele estava muito tímido. A equipe da 
Biblioteca Galáxia Literária apresentou-lhe algumas fotos do espaço da Biblioteca, 
bem como alguns dos serviços oferecidos às crianças que ingressam no Fundamental 
I do campus. A mãe do Daniel pediu para que ele perguntasse se havia Laboratório 
de Ciências no campus e a Priscila, bibliotecária, respondeu-lhe que sim e ainda 
mencionou outros espaços da Unidade. Foi realizada a leitura mediada da obra 
“Eloísa e os bichos”. Em momentos da apresentação de fotos e da leitura, o Daniel 
demonstrou pouco interesse e não respondeu algumas questões feitas pela equipe 
da Biblioteca; quando foram abordados assuntos de seu interesse (como lego e jogos 
de cartas do Pokémon), ele interagiu de forma mais interessada. 

11/06 
 

9h 
Enzo Curione 

Prof. Cintia e fono 
Grazielle (NAPNE), 
Biblioteca Liga da 
Leitura de Realengo I 
(Cristiane e Sílvia) e 
Felipe (Biblioteca 
CREIR) 

BRENMAN, Ilan. 
Ilustrações de Ionit 
Zilberman. Até as 
princesas soltam pum. 
São Paulo: Brinque-Book, 
2008. 

Enzo demonstrou um pouco de timidez no início do encontro. Foi passado o vídeo 
em que a equipe da Biblioteca Liga da Leitura apresenta a Biblioteca e as atividades 
oferecidas às crianças. Depois do vídeo, Enzo mostrou um jogo de videogame dos 
vingadores e, quando perguntado, apresentou cada um dos super-heróis. Durante a 
leitura mediada do livro “Até as princesas soltam pum”, ele ficou bastante atento. 
Em seguida, a Cíntia perguntou-lhe quais as princesas que foram mencionadas na 
história e ele soube citar cada uma. Em momentos pontuais do encontro, ele 
pareceu um pouco disperso. Ao final do encontro, a Cristiane perguntou-lhe quais 
as suas histórias de princesas prediletas. Ele apresentou também o seu nome em 
Libras; Enzo está aprendendo Libras e até se comunica com os responsáveis, que são 
pessoas com deficiência auditiva. Apesar de ter dificuldade na fala, ele interagiu 
muito bem, conversou com todos os presentes.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Data/Horário Aluno Equipe participante Título trabalhado Breve relato sobre o encontro 

11/06 
 

16h 

Mathyas 
Valério 

Profs. Tatiana e 
Andréa (NAPNE), 
Biblioteca Liga da 
Leitura de Realengo I 
(Cristiane e Sílvia) e 
Felipe (Biblioteca 
CREIR) 

BUITRAGO, Jairo. Eloísa e 
os bichos. Ilustrações de 
Rafael Yockteng. São 
Paulo: Pulo do Gato, 2013. 

Durante o encontro, Mathyas teve problemas com a conexão e caiu algumas vezes 
da sala virtual; a qualidade da imagem do vídeo não estava muito boa. Foi exibido o 
vídeo em que a equipe da Biblioteca Liga da Leitura apresenta a Biblioteca e as 
atividades oferecidas às crianças. Em seguida, Cristiane, bibliotecária, fez a leitura 
mediada do livro “Eloísa e os bichos”. Mathyas dialogou bastante durante a leitura, 
pois, além de abordar a questão da mudança de escola, o livro tratava de assuntos 
pelos quais ele demonstra interesse: fotografias e insetos/animais. Em momentos 
pontuais, ele se dispersou e ficou inquieto, até por conta das dificuldades com a 
internet; pareceu também estar envolvido com alguma atividade paralela. Mathyas 
perguntou se há Laboratórios em Realengo I e Cristiane respondeu-lhe que há 
Laboratórios de Ciências e Informática e citou outros espaços: salas de aula, piscina, 
etc. A despeito da oscilação da internet e da dispersão pontual, a troca durante o 
encontro foi proveitosa.  

18/06 
 

9h 

Murilo 
Moraes 

Profs. Katia e Márcia 
(NAPNE), Biblioteca 
Liga da Leitura de 
Realengo I (Cristiane) 
e Natalia (Biblioteca 
CREIR) 

BELLINGHAUSEN, Ingrid. 
As famílias do Mundinho. 
São Paulo: DCL, 2007. 

Quando chegamos, Murilo estava já em uma brincadeira com Katia e Márcia. 
Quando paramos a brincadeira para apresentar a Cristiane, Murilo ficou bastante 
disperso, saiu do quarto várias vezes. Cristiane tentou perguntar ao Murilo como ele 
achava que devia ser a Biblioteca de Realengo I e ele disse que cada criança devia 
ter um cantinho na Biblioteca, que se chamaria Covil e que cada um teria sua senha. 
Após conversar um pouco e, com o auxílio da mãe, o vídeo falando sobre a Biblioteca 
Liga da Leitura foi passado. Murilo não prestou muita atenção, tentamos conversar 
um pouco, mas ele não parava em frente a câmera. De repente, resolveu arrumar o 
quarto. Cristiane conseguiu chamar um pouco a atenção dele com um Globo, que 
introduziu o livro "As famílias do mundinho" na atividade. Em alguns momentos, 
com o auxílio da mãe, Murilo prestou atenção. Terminou a chamada fazendo um 
desenho, que ficou de nos enviar pelo moodle posteriormente. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Data/Horário Aluno Equipe participante Título trabalhado Breve relato sobre o encontro 

18/06 
 

17:30h 

Théo de 
Moura 

Profs. Katia e Márcia 
(NAPNE), Biblioteca 
Liga da Leitura de 
Realengo I (Cristiane, 
Hector e Sílvia) e 
Natalia (Biblioteca 
CREIR) 

- 

A família do Théo perdeu um bebê recentemente e, desde então, ele não retornou 
a participar dos encontros síncronos. Diante do exposto, optou-se pela não 
realização do encontro neste momento. No entanto, a equipe da Biblioteca estará à 
disposição para participar da ação tão logo o Théo esteja em plenas condições.  
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APÊNDICE D – CRONOGRAMA E CONTEÚDO DAS ATIVIDADES-FIM REMOTAS 

 

Biblioteca Indica 
 

13/01/2021 
 
Revisitação das publicações 

 
- Proposta assíncrona 

 
- Envio para o e-mail dos 

responsáveis 

Retrospectiva das postagens com envio para o e-mail dos responsáveis e para o grupo de pais responsáveis 
no WhatsApp 

 
- Biblioteca Indica 1: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/05/29/projeto-bibliotecaindica-2/. 
 
- Biblioteca Indica 2: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/06/04/bibliotecaindica-2/. 
 
- Biblioteca Indica 3: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/06/12/bibliotecaindica-3/. 
 
- Biblioteca Indica 4: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/06/18/bibliotecaindica-4/. 
 
- Biblioteca Indica 5: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/06/25/bibliotecaindica5/. 
 
- Biblioteca Indica 6: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/07/02/bibliotecaindica-6/.  
 
- Biblioteca Indica 7: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/07/10/bibliotecaindica-7/. 
 
- Biblioteca Indica 8: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/07/17/bibliotecaindica-8/. 
 
- Biblioteca Indica 9: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/07/23/bibliotecaindica-9/. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Caixa Viajante 
 

Janeiro/2021 

 
Turma 54 

 
- Proposta assíncrona 

Cronograma 
 
- 21/12/2020: envio do arquivo do Projeto e de convite via e-mail para confirmação de participação dos servidores envolvidos 
com a turma; 
 
- 21/12/2020 a 04/01/2021: confirmação dos servidores participantes; 
 
- 11/01 a 15/01: envio de convite via e-mail e WhatsApp para confirmação de participação das crianças da turma e seus 
familiares;  
 
- 20/01: envio da Caixa para a primeira família*. Conforme percurso estabelecido no documento que formaliza o Projeto, a 
Caixa Viajante será enviada para circulação entre as residências das crianças da Turma 54 e seus familiares, bem como 
entre as residências de alguns servidores. A previsão é que a Caixa percorra 39 residências ao todo e que fique em cada 
uma delas por um período de 7 dias. 
 
*A Caixa Viajante da Turma 54, por iniciar em janeiro, irá primeiro transitar entre as casas de técnicos-administrativos e 
crianças. Após os técnicos receberem a Caixa, os Docentes não estarão mais de férias e entrarão no cronograma de 
viagens. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Biblioteca Indica 
 

27/01/2021 
 

Revisitação das publicações 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Envio para o e-mail dos 
responsáveis 

Retrospectiva das postagens com envio para o e-mail dos responsáveis e para o grupo de pais responsáveis 
no WhatsApp 

 
- Biblioteca Indica 10: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/07/30/bibliotecaindica10/. 
 
- Biblioteca Indica 11: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/08/06/bibliotecaindica-11/. 
 
- Biblioteca Indica 12: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/08/20/bibliotecaindica-12/. 
 
- Biblioteca Indica 13: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/09/09/bibliotecaindica-13/. 
 
- Biblioteca Indica 14: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/09/30/bibliotecaindica-14/. 
 
- Biblioteca Indica 15: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/10/14/bibliotecaindica-15/. 
 
- Biblioteca Indica 16: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/10/29/bibliotecaindica-16/. 
 
- Biblioteca Indica 17: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/11/12/bibliotecaindica-17/. 
 
- Biblioteca Indica 18: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/11/25/bibliotecaindica18/. 
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(Continuação) 

Encontros Síncronos 
 

Fevereiro/2021 

Sobre a ação 
 
- Encontros virtuais em tempo real para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do CREIR. 
Os encontros acontecerão em parceria com os professores, sempre no horário de Linguagens ou de Núcleo Comum; 
 
- Os links para os encontros serão disponibilizados pelos professores nas abas das turmas no moodle. 

Cronograma 
 

- 24/02 (Quarta): turma 31 <Educação Musical> (15h); turma 32 <Núcleo Comum> (17h). 

Biblioteca Indica 
 

10/02/2021 
 

1ª semana 
 

- Proposta 
assíncrona 

 
- Publicação no 

moodle 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 
Indicar os livros: 
 
1. A galinha que sabia ler, de Sandra Aymone e Carol Juste (ilustrações):  
https://issuu.com/fundacaoeducardpaschoal/docs/a_galinha_que_sabia_ler___atividade. 
 
2. Para que serve um livro?, de Chloé Legeay: 
https://issuu.com/pulodogato/docs/para_que_serve_um_livro___marcadagua. 

Hora do Conto 
 

Publicar no canal da Biblioteca no YouTube a leitura mediada feita pelo Felipe do livro Os fantásticos livros voadores de 
Modesto Máximo, do autor William Joyce e Joe Bluhm (ilustrações), disponível em: https://youtu.be/V9CPUU37LNM. 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 
Indicar o curta-metragem de animação Os fantásticos livros voadores do Sr. Morris Lessmore: 
https://www.youtube.com/watch?v=LjkdEvMM5xs. 
Curiosidade:  
Relacionar o curta-metragem com o livro lido na Hora do Conto, já que o livro inspirou o curta. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Biblioteca Indica 
 

24/02/2021 
 

2ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Para Viajar e se Encantar 
 

Preparar e indicar a lista de reprodução Viagem virtual pelo Egito, disponível no canal da Biblioteca no YouTube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwZRXKaEMzK0I2nYw7H9dmLphqlXUETp8. 
 
Nessa lista, estão disponíveis três vídeos: Como foram construídas as pirâmides egípcias; Antigo Egito - 5 coisas 
que você deveria saber - História para crianças e a exposição virtual guiada do CCBB/RJ Egito antigo: do cotidiano 
à eternidade.  

 Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 
Indicar o livro Quando você não está aqui, de María Hergueta: 
https://issuu.com/pulodogato/docs/quando_voce_nao_esta_aqui_marcadagua?fbclid=IwAR1omOwNyXSJwWqqfHIt2PsT
8i1qzpFl5OS-u7w9ZrjdJ_BUr_TSeDgF25E. 

Programão! 
 

Indicar o Festival Férias Brasileiras, que vai exibir 23 filmes gratuitos do cinema infantil nacional de 25/02 a 25/03: 
https://www.opovo.com.br/vidaearte/2021/02/24/festival-ferias-brasileiras-exibira-23-filme-nacionais-de-varias-
epocas.html. 
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Encontros Síncronos 
 

Março/2021 

Sobre a ação 
 
- Encontros virtuais em tempo real para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do CREIR. 
Os encontros acontecerão em parceria com os professores, sempre no horário de Linguagens ou de Núcleo Comum; 
 
- Os links para os encontros serão disponibilizados pelos professores nas abas das turmas no moodle. 

Cronograma 
 
- 02/03 (Terça): turma 42 <Núcleo Comum> (16h). 
 
- 03/03 (Quarta): turma 41 <Artes Visuais> (16h). 
 
- 08/03 (Segunda): turma 44 <Núcleo Comum> (16h). 
 
- 10/03 (Quarta): turma 43 <Núcleo Comum> (9h). 
 
- 31/03 (Quarta): turma 51 <Artes Visuais> (17h). 

(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

Março/2021 

 
Ação nº. 1 

 
- Proposta assíncrona 

 
- Publicação no moodle 

Sobre a ação 
 

- Atividade destinada ao grupo de crianças do Grupamento 5 que continuará sua trajetória escolar no Colégio Pedro II; 
 
- Convidar os Bibliotecários que atuam nos campi de destino das crianças para produzirem um vídeo apresentando a 
equipe da Biblioteca, o espaço e os serviços prestados. O objetivo da ação é cativar as crianças e propiciar uma 
familiarização com as Bibliotecas do Ensino Fundamental I. Os vídeos produzidos serão enviados para a equipe da 
Biblioteca/CREIR que fará a posterior edição e divulgação para o grupo de crianças em transição;  
 
- Será enviado um convite para participação aos Bibliotecários dos campi de destino das crianças. Cumpre salientar que a 
participação dos Bibliotecários não será compulsória. Portanto, em caso de recusa ao convite enviado, a atividade não 
poderá ser realizada, uma vez que o objetivo é promover a familiarização das crianças com o espaço e a equipe das 
Bibliotecas do Fundamental I. 

Parâmetros para a produção dos vídeos 
 

- Duração recomendada:  
a) o vídeo deve durar entre 2 min. e 5 min.;  
b) o material enviado não pode ser muito extenso para que as crianças não dispersem ao assisti-lo. 
 
- Conteúdo:  
a) breve apresentação do espaço, da equipe, do acervo, dos serviços prestados e do trabalho desenvolvido, por meio do 
uso de uma linguagem adequada ao público infantil;  
b) se possível, solicitar aos outros membros da equipe da Biblioteca que também enviem um vídeo se apresentando. Caso 
não seja possível que toda a equipe se apresente em vídeo, será necessário que a equipe seja apresentada por meio de 
fotografias; 
c) enviar entre 3 e 4 fotografias do espaço da Biblioteca para inclusão no vídeo, se possível. Tendo em vista a questão do 
Direito de Imagem, as fotografias das Bibliotecas não poderão expor os rostos das crianças. 

(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

Março/2021 

 
Ação nº. 1 

 
- Proposta assíncrona 

 
- Publicação no moodle 

Cronograma 
 

- 11/01/2021 a 12/02/2021: levantamento dos campi de destino das crianças do G5; 
 
- 15/02 a 19/02: enviar o convite aos bibliotecários para a gravação dos vídeos; 
 
- 22/02 a 08/03: envio dos vídeos e materiais adicionais (fotografias do espaço e dos membros da equipe) para a equipe 
da Biblioteca/CREIR; 
 
- 09/03 a 19/03: edição dos vídeos; 
 
- 22/03 a 26/03: envio da versão final dos vídeos via moodle, e-mail e WhatsApp para o grupo de crianças em transição. 
Após o envio, os vídeos serão depositados no canal da Biblioteca/CREIR no YouTube e, em oportunidade futura, serão 
divulgados no blog do CREIR.  
 

a) Vídeo da Biblioteca de Realengo I: https://youtu.be/MVjj2ON49yw. 
b) Vídeo da Biblioteca do Engenho Novo I: https://youtu.be/YB17Y_ZyAsg. 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

10/03/2021 
 

3ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no 
moodle 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Indicar o livro Os sapatos de Lila, de Angélica Pozzani e Ionit Zilberman (ilustrações): 
http://www.trioleca.com.br/lila.php?fbclid=IwAR3Mp1knJ2oJYIkJMi5O7pFMkesA7RR6IOTLsp0C7PDwtp6VuNyjKBeR8Eo. 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Indicar as radionovelas:  
 
1. Senhor Quentão: https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/02/radionovela-senhor-quentao/. 
 
2. Trabalho infantil: https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/05/radionovela-trabalho-infantil/. 

Hora do Conto 
 

Indicar a contação de história Bicho Folharal, preparada pela Natalia e baseada na obra homônima de Ângela Lago: 
https://www.youtube.com/watch?v=7YEc1CfvS8s. 

Programão! 
 
1. Takorama Festival de Cinema. Até o dia 31 de março, esse festival vai exibir 15 filmes de animação acompanhados 
por atividades pedagógicas: https://takorama.com.br/. 
 
2. Espetáculo Gibi. De 7 a 20 de março, com apresentações diárias às 15h, o Itaú Cultural exibe no YouTube o 
espetáculo infantil Gibi, do grupo Lamira Artes Cênicas, de Tocantins: 
https://www.youtube.com/channel/UCn3RTLTgiO7TjfG7juhFM1g. 
 
3. Espetáculo O Pequeno Príncipe. O espetáculo para crianças O Pequeno Príncipe ganhou uma adaptação online feita 
pela companhia Teatro dos Sonhos. Ele será apresentado no canal do Teatro Folha no YouTube, de 6 a 28 de março, aos 
sábados e domingos, às 10h e às 15h: https://www.youtube.com/c/teatrofolha21/videos. 
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Caixa Viajante 
 

Março/2021 

 
Turma 51 

 
- Proposta assíncrona 

Cronograma 
 

- 22/02: envio do arquivo do Projeto e de convite via e-mail para confirmação de participação dos servidores envolvidos com 
a turma; 
 
- 22/02 a 26/02: confirmação dos servidores participantes; 
 
- 02/03 a 06/03: envio de convite via e-mail e WhatsApp para confirmação de participação das crianças da turma e seus 
familiares;  
 
- 11/03: envio da Caixa para a primeira família. Conforme percurso estabelecido no documento que formaliza o Projeto, a 
Caixa Viajante será enviada para circulação entre as residências das crianças da Turma 51 e seus familiares, bem como 
entre as residências de alguns servidores. A previsão é que a Caixa percorra 39 residências ao todo e que fique em cada 
uma delas por um período de 7 dias. 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

24/03/2021 
 

4ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

 Hora do Conto 
 

Indicação da leitura mediada feita pela equipe da Biblioteca em parceria com o SOEP/CREIR do livro A preciosa 
pergunta da pata, de Leen van den Berg e Ann Ingelbeen (ilustradora): 
https://www.youtube.com/watch?v=rjcFUbZRS2U. 
 
Para aprofundamento dos responsáveis: 
Publicar o texto sobre luto na infância, escrito pela Beatriz (SOEP). 

Programão! 
 

VI Festival Carioca de Contação de Histórias, entre os dias 21/03 e 26/03, com sessões em tempo real às 10:30h e às 
15:30h. 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 

Indicar o minidocumentário História da capoeira para crianças!: https://www.youtube.com/watch?v=orDUFniN6gc. 

Território do Brincar   
 

Indicar os vídeos de brincadeiras envolvendo a Capoeira:  
 
1. Novas brincadeiras da capoeira infantil!: https://www.youtube.com/watch?v=IyPdPGnDdmA. 
 
2. Brincadeira de capoeira!: https://www.youtube.com/watch?v=LtYABi3vPKQ. 
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Evento de contação 
de história 

 
30/03/2021 

 
- Proposta 

síncrona/assíncrona 
 

- Publicação no 
moodle 

Sobre a ação 
 

A Biblioteca foi contemplada em uma chamada pública para participar de uma apresentação online, em tempo real, do grupo 
Os Tapetes Contadores de Histórias. Nos inscrevemos nessa chamada pensando na possibilidade de participação das 
turmas do CREIR. A transmissão será gravada e o vídeo poderá ser acessado posteriormente no canal da Biblioteca no 
YouTube e no moodle. 

Cronograma 
 

- Plataforma de transmissão: canal da Biblioteca no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClA-
g2IUQ_nFYnBfTYVSq-w; 
 
- Data e horário: 30/03 (terça-feira), às 15:30h; 
 
- Duração: em torno de 40 min. 
 

a) Vídeo da contação: https://youtu.be/rzkPd6XrJaQ. 

Encontros Síncronos 
 

Abril/2021 

Sobre a ação 
 
- Encontros virtuais em tempo real para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do CREIR. 
Os encontros acontecerão em parceria com os professores, sempre no horário de Linguagens ou de Núcleo Comum; 
 
- Os links para os encontros serão disponibilizados pelos professores nas abas das turmas no moodle. 

Cronograma 
 
- 07/04 (Quarta): turma 45 <Núcleo Comum> (9h); turma 52 <Educação Musical> (15h). 
 
- 22/04 (Quinta): turma 46 <Educação Física> (17h). 
 
- 28/04 (Quarta): turma 53 <Informática Educativa> (16h); turma 54 <Informática Educativa> (17h). 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

14/04/2021 
 

5ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Edição especial para os responsáveis do CREIR 
 

- Fascículo especial para os responsáveis das crianças do CREIR: 
 
1. E-books gratuitos de editoras universitárias: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HVsq2WU-
_uvqPPOwoQgZIPB9Mbh4eFkDOHxQO4Dp6fE/edit?usp=sharing. 
 
2. Editus Digital (projeto da editora da UESC que disponibiliza gratuitamente e-books): 
http://www.uesc.br/editora/index.php?item=conteudo_livros_digitais.php. 
 
3. Acervo gratuito da Editora da Biblioteca Pública do Paraná: https://www.bpp.pr.gov.br/Pagina/Selo-Biblioteca-Parana. 
 
4. E-books gratuitos na Amazon: https://www.amazon.com.br/b?ie=UTF8&node=6311441011. 
 
5. Portal do Domínio Público (acervo licenciado): http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp. 
 
6. eBooksBrasil: http://ebooksbrasil.org/nacionais/acrobatebook.html. 
 
7. Portal do Livro Aberto: http://livroaberto.ibict.br/. 
 
8. Biblioteca Digital de São Paulo: https://spleituras.odilo.us/. 
 
9. Biblioteca Digital de Santa Bárbara: www.santabarbara.sp.gov.br/bibliotecadigital. 
 
10. Portal que traz a vida e a obra completa de Machado de Assis: http://machado.mec.gov.br/. 
 
11. Casa de José de Alencar (quatorze obras do autor estão disponíveis): https://catracalivre.com.br/criatividade/livros-
do-romancista-jose-de-alencar-disponivel-para-download/. 
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Biblioteca Indica 
 

28/04/2021 
 

6ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Somos Todos Educadores 
 

Divulgar o vídeo da Célia, da Secretaria, em que ela mostra para as crianças como plantar uma mudinha:  
https://youtu.be/EcK2F3wLFIk. 

Para Viajar e se Encantar 
 

Indicar a exposição virtual Os céus dos povos originários, produzida pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins 
(MAST) em parceria com o Museu do Índio, disponível em: http://mast.br/ceus-originarios/. 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet  
 

Indicar o livro Proibido aos elefantes, de Lisa Mantchev e Taeeun Yoo (ilustrações): 
http://trioleca.com.br/Elefante.php?fbclid=IwAR1YBg6-
T5T7ousLF1U2dkcQnNj44SmT5kLOunL0OLVBJsU87FFVPoyK6LU. 
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Ação comemorativa 
de 4 anos da BFL 

 
Maio/2021 

 
- Publicação no 

moodle 

Sobre a ação 
 
- Elaboração de uma exposição virtual colaborativa com fotografias que documentam os 4 anos de existência da Biblioteca. 
Toda a comunidade escolar do CREIR (professores, alunos e servidores) poderá participar enviando fotografias da BFL.  
 
- A fotogaleria será confeccionada no padlet e divulgada para toda a comunidade escolar.  

Parâmetros para envio das fotografias 
 

- As fotografias enviadas pela comunidade escolar devem registrar os 4 anos de existência da Biblioteca, portanto, devem ter 
sido realizadas no espaço físico da Biblioteca entre 2017 (ano de inauguração oficial) e 2020 (antes da pandemia); 
 
- As fotografias podem versar sobre quaisquer acontecimentos na Biblioteca, desde encontros informais a eventos e 
atividades pedagógicas. 

Cronograma: 
 
- 15/03 a 30/04: seleção de fotografias nos arquivos pessoais da Natalia; 
 
- 03/05 a 14/05: confecção da exposição no padlet e publicação no moodle; publicar também o fórum para que a comunidade 
escolar possa nos encaminhar novas fotografias para inclusão; 
 
-17/05: envio de convite para que a comunidade escolar possa colaborar com a fotogaleria; 
 
- 18/05 em diante: Constante atualização da fotogaleria a partir das fotografias compartilhadas pela comunidade escolar.  
 
a) Link da exposição: https://padlet.com/BibliotecaFlorestadeLivrosCREIR/nv1kmqznhdt2ahr7. 
 
b) Fórum no moodle para envio das fotografias: https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=396153. 

(Continua) 
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Encontros Síncronos 
 

Maio/2021 

Sobre a ação 
 
- Encontros virtuais em tempo real para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do CREIR. 
Os encontros acontecerão em parceria com os professores, sempre no horário de Linguagens ou de Núcleo Comum; 
 
- Os links para os encontros serão disponibilizados pelos professores nas abas das turmas no moodle. 

Cronograma 
 
- 03/05 (Segunda): turma 31 <Núcleo Comum> (9h). 
 
- 06/05 (Quinta): turma 32 <Educação Física> (15h); turma 42 <Educação Física> (16h). 
 
- 19/05 (Quarta): turma 52 <Educação Física> (15h); turma 53 <Educação Física> (16h); turma 54 <Educação Física> (17h). 
 
- 20/05 (Quinta): turma 44 <Educação Física> (15h); turma 45 <Educação Física> (16h). 
 
- 25/05 (Terça): turma 41 <Núcleo Comum> (9h). 
 
- 31/05 (Segunda): turma 46 <Núcleo Comum> (17h). 
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Atividade de Integração 
 

Maio/2021 

 
Ação nº. 2 

 
- Proposta assíncrona 

 
- Publicação no moodle 

Sobre a ação 
 

- Atividade destinada ao grupo de crianças do Grupamento 5 que continuará sua trajetória escolar no Colégio Pedro II;  
 
- Convidar os Bibliotecários que atuam nos campi de Ensino Fundamental I para produzirem um vídeo respondendo 
perguntas enviadas pelo grupo de crianças em transição. A finalidade é criar um canal para dirimir dúvidas e curiosidades 
sobre as Bibliotecas do Ensino Fundamental I. As perguntas das crianças devem girar em torno das atividades de 
circulação de acervo (empréstimo, devolução, etc.), bem como sobre os aspectos físicos, as atividades gerais que são 
desenvolvidas, a equipe e até sobre o próprio campus de destino. Os vídeos produzidos serão enviados para a equipe da 
Biblioteca/CREIR que fará a posterior edição e divulgação para o grupo de crianças em transição;  
 
- Será enviado um convite para participação aos Bibliotecários dos campi de destino das crianças. Cumpre salientar que a 
participação dos Bibliotecários não será compulsória. Portanto, em caso de negativa ao convite enviado, a atividade não 
poderá ser realizada, uma vez que o objetivo é promover a familiarização das crianças com o espaço e a equipe das 
Bibliotecas do Fundamental I. 

Parâmetros para a produção dos vídeos 
 

- Duração recomendada:  
a) o vídeo deve durar entre 2 min. e 5 min., a depender da quantidade de perguntas enviadas pelas crianças; 
b) o material enviado não pode ser muito extenso para que as crianças não dispersem ao assisti-lo. 

(Continua) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

   
(Continuação) 

Atividade de Integração 
 

Maio/2021 

 
Ação nº. 2 

 
- Proposta assíncrona 

 
- Publicação no moodle 

Cronograma 
 

- 05/04 a 12/04: envio das perguntas das crianças para que os Bibliotecários do Fundamental I possam produzir os vídeos 
respondendo-as; 
 
- 19/04 a 30/04: envio dos vídeos para a equipe da Biblioteca/CREIR; 
 
- 03/05 a 07/05: edição dos vídeos;  
 
- 10/05 a 14/05: envio da versão final dos vídeos via moodle, e-mail e WhatsApp para o grupo de crianças em transição. 
Após o envio, os vídeos serão depositados no canal da Biblioteca/CREIR no YouTube e, em oportunidade futura, serão 
divulgados no blog do CREIR. 
 
a) Fórum no moodle para envio das perguntas e curiosidades das crianças: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=291087. 
 
b) Vídeo da Biblioteca de Realengo I: https://youtu.be/ghK10c1GTzU. 
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Biblioteca Indica 
 

12/05/2021 
 

7ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Território do Brincar 
 
Indicar as brincadeiras:  
 
1. Brincadeira da onça: https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras/brincadeira-da-onca-2/. 
 
2. Brincadeira do toco: https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras/brincadeira-do-toco/. 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet  
 

Indicar o livro Chapeuzinhos Coloridos, de José Torero, Marcus Pimenta e Marilia Pirillo (ilustradora): 
https://ipegecc.com.br/qweqyda/uploads/2020/04/Livro-Chapeuzinhos-Coloridos.pdf. 
 
Conteúdo bônus:   
1. De onde vem o livro?: https://www.youtube.com/watch?v=wPfTwJVKRP4. 
 
2. De onde vem o papel? https://www.youtube.com/watch?v=rjUaQW0VG0k&pbjreload=101. 
 
3. lista de reprodução criada no canal da Biblioteca no YouTube com a série De onde vem?: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwZRXKaEMzK0-gg9G0MiRVvhd6sKJnCvJ. 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

12/05/2021 
 

7ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Indicar os contos infantis em formato de podcast: 
 
1. O príncipe e a melancia – conto infantil do Vietnã: https://eraumavezumpodcast.com.br/o-principe-e-a-melancia-
conto-infantil-do-vietna/. 
 
2. A fuga do gato – história de criança do Japão: https://eraumavezumpodcast.com.br/a-fuga-do-gato-historia-de-
crianca-do-japao/. 
 
3. A harpa dourada – conto infantil do País de Gales: https://eraumavezumpodcast.com.br/a-harpa-dourada-conto-
infantil-do-pais-de-gales/.  
 
4. A bruxa Baba Yaga – conto de fadas infantil da Rússia para o Dia das Bruxas: 
https://eraumavezumpodcast.com.br/a-bruxa-baba-yaga-conto-de-fadas-infantil-da-russia/. 

(Continua) 
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Visita virtual 
educativa à 
exposição 

sobre o Egito 
Antigo 

 
Maio/2021 

 
- Proposta 
síncrona 

 
- Divulgação 
no moodle 

Sobre a ação 
 

A Biblioteca Floresta de Livros inscreveu a comunidade escolar do CREIR para participar de duas visitas virtuais educativas à exposição 
Egito antigo: do cotidiano à eternidade, em cartaz na unidade de Brasília do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-Brasília). A 
iniciativa faz parte do Programa CCBB Educativo - Arte & Educação. 

Sobre a inscrição 
 
Preparamos um formulário para que os servidores e alunos possam se inscrever para as visitas: https://forms.gle/6YaKsJuxagv1DgDbA. 
Compreendendo que a proposta das visitas está alinhada às propostas dos Departamentos de Linguagens, a preferência de inscrição, 
em um primeiro momento, será concedida aos professores desses Departamentos. Quanto às crianças, a preferência será dada aos 
pequenos do G5. Abriremos a inscrição para outros grupos de professores/servidores e alunos, caso o grupo que definimos como 
preferencial não confirme participação. O formulário ficará aberto para receber as inscrições do grupo preferencial até 10/05 (segunda-
feira); caso o grupo que definimos como preferencial não confirme participação, receberemos a inscrição dos demais grupos de servidores 
e alunos até a data de 14/05 (sexta-feira, à tarde). 

Sobre as visitas 
- Ocorrerão em dois dias e horários: 18/05 (terça-feira), às 14:30h; e 21/05 (sexta-feira), às 10:30h. Apenas uma data poderá ser 
escolhida no momento da inscrição; 
 
- Conseguimos um total de 90 vagas, distribuídas da seguinte forma: 45 para o dia 18/05; e 45 para o dia 21/05; 
 
- De acordo com o que foi informado pelo CCBB, as visitas serão adequadas ao público infantil; 
 
- Terão duração em torno de 1h; 
 
- Serão realizadas por meio do aplicativo Zoom. Todos os participantes precisam ter o aplicativo instalado no celular ou acessá-lo no 
computador; 
 
- Disponibilizaremos também, em nossa aba no moodle, todas as informações pertinentes. Assim que recebermos o link de acesso às 
visitas, vamos disponibilizar aos inscritos por e-mail, WhatsApp e também na aba da Biblioteca no moodle. 

(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

21/05/2021 
 

- Proposta síncrona 

 Sobre a ação 
 

- O objetivo da ação é propiciar a familiarização e o acolhimento das crianças pela equipe da Biblioteca que irá recebê-las no 
próximo período letivo; 
 
- Atividade destinada ao aluno Daniel Reis, assistido pelo NAPNE; ele seguirá a sua trajetória escolar no Humaitá I; 
 
- O encontro virtual, em tempo real, será realizado com as equipes do NAPNE/CREIR e da Biblioteca Galáxia Literária, do 
Humaitá I (bibliotecária responsável: Priscila Côrbo). Se for da concordância do NAPNE, pretendemos, ainda, fazer um convite 
à Beatriz, psicóloga do SOEP. 

Cronograma 
 

O encontro será conduzido em parceria com o NAPNE, portanto, a data e o horário foram definidos segundo o atendimento 
prestado ao aluno pelo setor, a saber: 
 
- 21/05, às 16h: encontro com o Daniel Reis. O link para acesso à sala virtual será criado e disponibilizado pelo NAPNE. 

Roteiro 
 

1) Apresentação da Biblioteca Galáxia Literária; 
 
2) Após a apresentação, o aluno poderá conversar livremente com a equipe da Biblioteca para apresentar 
perguntas/dúvidas/curiosidades e o que mais quiser; 
 
3) A equipe da Biblioteca fará a leitura mediada de alguma obra de Literatura Infantil. Se possível, peço que compartilhem 
conosco as necessidades ou interesses específicos do Daniel para que selecionemos um título adequado; vocês podem 
também sugerir algum título para que verifiquemos se temos em mãos (considerando, é claro, as nossas possibilidades, pois 
estamos sem acesso ao nosso acervo físico). Acredito que essa escolha prévia da obra, de acordo com as demandas do 
Daniel, pode ser importante para que a leitura alcance maior qualidade. 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

26/05/2021 
 

8ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Cinemateca da Floresta de Livros: para assistir e se divertir 
 

Indicar os filmes:  
 
1. Branca de Neve: https://www.youtube.com/watch?v=w-SFqcdUFRE. 
 
2. Pinóquio: https://www.youtube.com/watch?v=noLgYoiezm8.  

Programão! 
 
Nos dias 28, 29 e 30 de maio (sexta, sábado e domingo), Goiânia recebe a 4ª edição do Festival de Teatro Infantil de 
Goiás (Festin GO). Programação completa do Festival: https://festingoias.com.br/. Rede social do Festival: 
https://www.facebook.com/FESTINGO. 

Hora do Conto 
 

Indicar vídeo de leitura mediada da obra As cores de Mateus, de Marisa Lopes Soria e Katarzyna Rogowicz (ilustrações), 
produzida pelo Felipe e pela Natalia: https://youtu.be/TAfuj0E6NGY. 

Para Viajar e se Encantar 
 

Indicar link que traz os conteúdos utilizados durante a visita virtual educativa à exposição Egito antigo: do cotidiano à 
realidade: https://padlet.com/educatig/cu9nr0zq02dun6u7. 

(Continua) 
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Encontros Síncronos 
 

Junho/2021 

Sobre a ação 
 
- Encontros virtuais em tempo real para realização de atividades de Mediação de Leitura Literária com as crianças do CREIR. 
Os encontros acontecerão em parceria com os professores, sempre no horário de Linguagens ou de Núcleo Comum; 
 
- A equipe da Biblioteca Liga da Leitura, de Realengo I, participará desses encontros. A finalidade é que as crianças possam 
conhecer, em tempo real, a equipe da Biblioteca, o que se configura como uma ação de integração para as crianças que 
seguirão seu percurso escolar em Realengo I. A equipe pretende preparar alguma ação de mediação para realizar com as 
crianças.  
 
- Os links para os encontros serão disponibilizados pelos professores nas abas das turmas no moodle. 

Cronograma 
 
- 02/06 (Quarta): turma 31 <Educação Física> (15h); turma 43 <Educação Física> (15h); turma 41 <Educação Física> (16h); 
turma 51 <Educação Física> (17h). 
 
- 17/06 (Quinta): turma 52 <Núcleo Comum / Com a participação da equipe da Biblioteca de Realengo I> (16h). 
 
- 21/06 (Segunda): turma 53 <Núcleo Comum / Com a participação da equipe da Biblioteca de Realengo I> (8h). 
 
- 22/06 (Terça): turma 51 <Núcleo Comum / Com a participação da equipe da Biblioteca de Realengo I> (9h). 
 
- 22/06 (Terça): turma 54 <Núcleo Comum / Com a participação da equipe da Biblioteca de Realengo I> (16h). 

(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

Junho/2021 

 
Ação nº. 3 

 
- Proposta assíncrona 

 
- Publicação no moodle 

Sobre a ação 
 

- Atividade destinada ao grupo de crianças do Grupamento 5 que continuará sua trajetória escolar no Colégio Pedro II;  
 
- Convidar os Bibliotecários que atuam nos campi de destino das crianças para produzirem um vídeo de leitura (leitura 
mediada ou contação de história). Os vídeos produzidos serão enviados para a equipe da Biblioteca/CREIR que fará a 
posterior edição e divulgação para o grupo de crianças em transição;  
 
- Será enviado um convite para participação aos Bibliotecários dos campi de destino das crianças. Cumpre salientar que a 
participação dos Bibliotecários não será compulsória. Portanto, em caso de negativa ao convite enviado, a atividade não 
poderá ser realizada, uma vez que o objetivo é promover a familiarização das crianças com o espaço e a equipe das 
Bibliotecas do Fundamental I. 

Parâmetros para a produção dos vídeos 
 

- Duração recomendada:  
a) o vídeo deve durar entre 2 min. e 5 min.; 
b) o material enviado não pode ser muito extenso para que as crianças não dispersem ao assisti-lo. 
 
- Conteúdo:  
a) Leitura/contação de histórias envolvendo algum título de literatura infantil ou infantojuvenil do acervo da Biblioteca do 
campus ou qualquer outro que seja da preferência do Bibliotecário ou da equipe;  
b) pode ser feita a leitura na íntegra do livro ou a contação da história;  
c) elementos externos podem ser utilizados para garantir maior ludicidade à atividade: música, fantoches, caracterização 
para interpretar personagens, etc; 
d) toda a equipe da Biblioteca poderá participar.  

(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

Junho/2021 

 
Ação nº. 3 

 
- Proposta assíncrona 

 
- Publicação no moodle 

Cronograma 
 

- 01/06 a 11/06: envio dos vídeos para a equipe da Biblioteca/CREIR; 
 
- 14/06 a 18/06: edição dos vídeos; 
 
- 21/06 a 30/06: envio da versão final dos vídeos via moodle, e-mail e WhatsApp para o grupo de crianças em transição. 
Após o envio, os vídeos serão depositados no canal da Biblioteca/CREIR no YouTube e, em oportunidade futura, serão 
divulgados no blog do CREIR. 
 

a) Vídeo da Biblioteca de Realengo I: https://youtu.be/voXPilgRups.  
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Biblioteca Indica 
 

16/06/2021 
 

9ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Indicar o livro Papai é meu, de Ilan Brenman e Juliana Bollini (ilustradora): 
https://pt.calameo.com/read/0028993276d01ea5b8142?authid=7l9278txDRYk. 

Somos Todos Educadores 
 

Publicar o vídeo de leitura mediada do livro Vira-Lata e Pá-Virada, de Cristina Porto e Michele Iacocca (ilustrador), 
produzida pela Bárbara (Assistente de Alunos): https://youtu.be/_LAKjx5rIXI.  

Programão! 
 

Indicar os espetáculos musicais:  
 
1. São João do Carneirinho: transmitido gratuitamente, ao vivo, no dia 26/06, às 16:30h, no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=19eE_sHilxQ; 
 
2. Rockzinho Beleza: transmissão, ao vivo e gratuita, acontecerá no dia 20/06, às 16h, em dois canais: na página 
Diversão em Cena no Facebook: https://www.facebook.com/DiversaoEmCena; e no canal no YouTube da Fundação 
ArcelorMittal: https://www.youtube.com/c/Funda%C3%A7%C3%A3oArcelorMittal/featured. 

Território do Brincar 
 

Indicar as seguintes brincadeiras: batata quente diferente, alerta cor, passa anel, ensaio fotográfico, era uma vez e 
faça uma árvore genealógica. 

(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

11/06/2021 e 18/06/2021 
 

- Proposta síncrona 

 Sobre a ação 
 

- O objetivo da ação é propiciar a familiarização e o acolhimento das crianças pela equipe da Biblioteca que irá recebê-las 
no próximo período letivo; 
 
- Atividade destinada ao grupo de crianças do Grupamento 5, assistidas pela NAPNE; as crianças desse grupo seguirão sua 
trajetória escolar em Realengo I; 
 
- O encontro virtual, em tempo real, será realizado com as equipes do NAPNE/CREIR e da Biblioteca Liga da Leitura, de 
Realengo I (bibliotecária responsável: Cristiane Nikel). Se for da concordância do NAPNE, pretendemos, ainda, fazer um 
convite à Beatriz, psicóloga do SOEP. 

Cronograma 
 
Os encontros serão conduzidos em parceria com o NAPNE, portanto, as datas e horários foram definidos segundo o 
atendimento prestado às crianças pelo setor, a saber: 
 
- 11/06, às 9h: encontro com o Enzo Curione (participação Felipe/CREIR); 
 
- 11/06, às 16h: encontro com o Mathyas Valério (participação Felipe/CREIR); 
 
- 18/06, às 9h: encontro com o Murilo Moraes (participação Natalia/CREIR); 
 
- 18/06, às 17:30h: encontro com o Théo de Moura (participação Natalia/CREIR). 
 
Os links para acesso às salas virtuais serão criados e disponibilizados pelo NAPNE. 

(Continua) 
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Atividade de Integração 
 

11/06/2021 e 18/06/2021 
 

- Proposta síncrona 

Roteiro 
 

1) Exibição do vídeo de apresentação da Biblioteca Liga da Leitura, disponível em: https://youtu.be/MVjj2ON49yw; 
 
2) Após a exibição do vídeo, as crianças poderão conversar livremente com a equipe da Biblioteca para apresentarem 
perguntas/dúvidas/curiosidades e o que mais quiserem; 
 
3) A equipe da Biblioteca fará a leitura mediada de alguma obra de Literatura Infantil. Se possível, peço que compartilhem 
conosco as necessidades ou interesses específicos de cada criança para que selecionemos um título adequado; vocês 
podem também sugerir algum título para que verifiquemos se temos em mãos (considerando, é claro, as nossas 
possibilidades, pois estamos sem acesso ao nosso acervo físico). Acredito que essa escolha prévia da obra, de acordo com 
as demandas das crianças, pode ser importante para que a leitura alcance maior qualidade. 

(Continua) 
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Biblioteca Indica 
 

30/06/2021 
 

10ª semana 
 

- Proposta assíncrona 
 

- Publicação no moodle 

Ouça na Fonoteca da Biblioteca 
 

Indicar álbum que traz cantigas indígenas cantadas por crianças das tribos Guarani: 
https://www.youtube.com/watch?v=l469uaunv6A. 
 
Curiosidade:  
Trazer um pouco sobre o histórico do povo Guarani.  

Somos Todos Educadores 
 

Publicar o vídeo de leitura mediada do livro Curupira, brinca comigo?, de Lô Carvalho e Susana Rodrigues 
(ilustradora), produzida pela Bárbara (Assistente de Alunos): https://youtu.be/_xBTW2njfK4. 

Programão! 
 

Evento: estreia do espetáculo O paraíso mais belo do mundo, baseado em dois contos de Valter Hugo Mãe, com 
versão traduzida em Libras. 
Data: 4 de julho (domingo), às 17h. A peça fica em cartaz até 1 de agosto! 
Onde: canal do YouTube da Biblioteca Paraíso: https://www.youtube.com/c/BibliotecaPara%C3%ADso. 

Para Viajar e se Encantar 
 

Indicar a exposição virtual OsGemeos: segredos, disponível na Pinacoteca de São Paulo: 
https://www.360up.com.br/tourvirtual/osgemeos/. 
 
Neste vídeo, os artistas fazem uma breve visita guiada pelas suas obras: 
https://www.youtube.com/watch?v=_fRTGMnZ3xk&t=1s. 

Para Ler: no celular, no computador ou no tablet 
 

Indicar o livro O caso do bolinho, de Tatiana Belinky e Bruna Brasil (ilustradora): 
https://pt.calameo.com/read/002899327099c81af5b94?authid=mVLYJGnsEEiS. 

(Continua) 
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Visita virtual 
mediada ao 
Museu das 

Culturas Dom 
Bosco 

 
Julho/2021 

 
- Proposta 
síncrona 

 
- Divulgação 
no moodle 

Sobre a ação 
 

A Biblioteca Floresta de Livros inscreveu a comunidade escolar do CREIR para participar de duas visitas virtuais mediadas ao Museu 
das Culturas Dom Bosco, localizado na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A visita contempla duas exposições: uma 
de Ciências Humanas, com coleções de Arqueologia e Etnologia; e outra de Ciências Naturais, que possui coleções de Malacologia, 
Entomologia, Mineralogia, Paleontologia e Zoologia. 

Sobre a inscrição 
 
Preparamos um formulário para que os servidores e alunos possam se inscrever para as visitas: https://forms.gle/x9fSHxpv7j6nhmeq7. 
O formulário ficará aberto para receber as inscrições até 01/07 (quinta-feira). 

Sobre as visitas 
 

- Ocorrerão em dois dias e horários: 02/07 (sexta-feira), às 10:00h; e 06/07 (terça-feira), às 15:00h. Apenas uma data poderá ser 
escolhida no momento da inscrição; 
 
- De acordo com o que foi informado pelo setor educativo do Museu, as visitas serão adequadas ao público infantil; 
 
- Terão duração em torno de 1h/1:30h e o professor Dirceu Van Lonkhuijzen, Geógrafo e Coordenador Geral do Museu, fará a condução; 
 
- Serão realizadas por meio da plataforma Google Meet. O link para acesso à sala virtual será enviado aos inscritos na véspera da visita; 
 
- Disponibilizaremos também, em nossa aba no moodle, todas as informações pertinentes. Assim que recebermos o link de acesso às 
visitas, vamos disponibilizar aos inscritos por e-mail, WhatsApp e também na aba da Biblioteca no moodle. 

(Continua) 
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Confecção e 
divulgação de livro 
digital em conjunto 

com a equipe 
docente de Educação 

Física 
 

Junho e Julho/2021 
 

- Proposta híbrida 
 

Sobre a ação 
 

Ao longo do ano letivo de 2020, em colaboração com a equipe de professores de Educação Física, a equipe da Biblioteca 
participou de encontros síncronos com todas as turmas do CREIR. Nos encontros, o tema trabalhado pela equipe de Educação 
Física foi o circo e seus elementos e, para contextualizá-lo, realizou-se a leitura mediada da obra História de circo (texto de 
Noelia Melo e ilustrações de Elane Oliveira). A partir da leitura e dos diálogos e reverberações geradas, propomos às crianças 
que registrassem suas próprias narrativas acerca do universo circense, em forma de desenho, figuras, fotografias, vídeos ou 
áudios. Objetivando construir um documento que reúna tais registros, a equipe da BFL confeccionará um livro digital.   

Cronograma 
 

- 22/04, 06/05, 19/05, 20/05 e 02/06: participação da equipe da Biblioteca nos encontros síncronos de Educação Física com 
todas as turmas; 
 
- 07/06 a 30/06: recolhimento das devolutivas das turmas na aba de Educação Física no moodle e confecção do livro digital; 
 
- 01/07 a 14/07: divulgação, via e-mail e Whatsapp, do livro digital para as famílias das crianças que enviaram as devolutivas. 
 

a) Livro Circo do CREIR: 
https://read.bookcreator.com/fn12gOLjgCPHWmMuYO4nV7feSwI2/xxzRRSCjRu6gyp1LdZq4gQ.  

(Continua) 
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Produção e 
divulgação de vídeo 

sobre a Caixa 
Viajante da turma 52 

 
Julho/2021 

 
- Proposta 
assíncrona 

 

Sobre a ação 
 

Em circulação desde outubro/2020, a Caixa Viajante finalizou o seu percurso pela turma 52. No decorrer de seu trajeto, as 
crianças, seus familiares e servidores puderam, ainda que à distância, trocar itens, ler, brincar, ouvir músicas, assistir filmes, 
desenhar, tudo isso permeado por interações e brincadeiras. Algumas famílias nos encaminharam registros que retrataram 
momentos de interação com a Caixa e, com tais registros, confeccionaremos um vídeo. 

Cronograma 
 

- 09/10/2020 a 05/07/2021: circulação da Caixa Viajante entre as residências das crianças da turma 52, seus familiares e 
servidores. Nesse período, os registros de interação com a Caixa foram sendo arquivados pela equipe da BFL; 
 
- 06/07 a 16/07: recolhimento dos registros para confecção do vídeo; 
 
- 16/07: publicação do vídeo no canal da Biblioteca no YouTube e divulgação para as crianças da turma 52 e seus familiares. A 
divulgação será feita via e-mail e WhatsApp.  
 

a) Vídeo da Caixa Viajante – turma 52: https://youtu.be/WSUaLUOuUb4.  
Fonte: Elaboração própria (2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/WSUaLUOuUb4
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ANEXO A – DOCUMENTO QUE INSTITUI O PROJETO BIBLIOTECA INDICA 

 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

CENTRAL DE BIBLIOTECAS 

 

PROJETO BIBLIOTECA INDICA 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O Brasil, e em particular o Estado do Rio de Janeiro, enfrenta uma pandemia que 

modificou de forma abrupta os hábitos e tem confinado boa parte da população como medida 

indicada pelos órgãos de saúde. As escolas, da mesma forma, buscam novas maneiras de 

promover recursos educacionais para sua comunidade. 

Atualmente é possível acessar pela internet recursos digitais educativos na íntegra, 

realizados por pessoas físicas e instituições, que vão de ebooks a vídeos atuais, sem custos 

para o usuário. A leitura promove novos conhecimentos, tem função terapêutica e ajuda a 

desenvolver o senso crítico do cidadão. 

Os bibliotecários e suas equipes no Colégio Pedro II, atentos a essa situação e em 

discussão permanente por meio de aplicativos de mensagem, decidiram em reunião online 

adotar as orientações que a UNESCO pontuou em artigo na sua página (UNESCO, 2020): 

promover bibliotecas digitais e recursos digitais educativos. 

 

AÇÕES: 

 

 Pesquisa periódica de materiais para acesso aberto voltado para seu público: segmento, 

faixa etária, tipo de biblioteca; 

 Envio aos setores nos campi destinados a comunicação com a comunidade escolar: Setor 

de comunicação e/ou Direção Geral com o título Biblioteca Indica; 
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 Divulgação nas redes sociais da biblioteca que fez a pesquisa (para a biblioteca que tiver 

essas contas); 

 Adoção dos seguintes critérios: ebooks de domínio público (sem licença proprietária ou 

que esteja no Site Domínio Público); páginas pessoais de professores e/ou escritores de 

reconhecimento na área de educação; projetos de outras instituições de ensino público; 

projetos autorais; 

 Criação de perfil para a Central de Bibliotecas nas redes sociais para divulgação das 

bibliotecas; 

 Compartilhamento de sites e recursos entre as equipes; 

 Criação de recursos visuais pelas bibliotecas para divulgação: vídeos, infográficos e fotos. 

 

Início do Projeto: maio de 2020 e revisado periodicamente. 

 

RECURSOS: 

 

Em período de trabalho remoto os recursos serão dos próprios servidores e após o retorno 

às aulas haverá reavaliação das ações. Em caso de continuidade que seja liberado as máquinas 

nas bibliotecas para redes sociais e similares. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

As ações estão voltadas para o campus de localização da biblioteca e o seu público-alvo. 

Essa medida não é a única atividade prestada nesse período, outras ações estão em curso, mas 

voltadas para a retomada do trabalho presencial. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

UNESCO. Bibliotecas digitais podem assegurar continuidade enquanto a COVID-19 reduz a 

atividade acadêmica. 24. abr. 2020. Disponível em: https://pt.unesco.org/news/bibliotecas-

digitais-podem-assegurar-continuidade-enquanto-covid-19-reduz-atividade-academica. Acesso 

em: 18 maio 2020. 

 

https://pt.unesco.org/news/bibliotecas-digitais-podem-assegurar-continuidade-enquanto-covid-19-reduz-atividade-academica
https://pt.unesco.org/news/bibliotecas-digitais-podem-assegurar-continuidade-enquanto-covid-19-reduz-atividade-academica
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ATENCIOSAMENTE 

 

MÁRCIA FEIJÃO DE FIGUEIREDO 

CENTRAL DE BIBLIOTECAS 

BIBLIOTECÁRIA-DOCUMENTALISTA 

SIAPE 1642141 


