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Na primeira aula de leitura do ano, as bibliotecárias organizaram uma exposição
das novas aquisições do acervo e, também, produziram um vídeo falando das normas de
funcionamento do espaço. 

O  vídeo  encontra-se  disponível  neste  endereço:  https://www.youtube.com/watch?
v=sq0PBcs4iEQ

NOVAS AQUISIÇÕES
             

                                  Gibis, revistas, livros infantis, juvenis e em braille.

https://www.youtube.com/watch?v=sq0PBcs4iEQ
https://www.youtube.com/watch?v=sq0PBcs4iEQ


CONTAÇÕES DE HISTÓRIA NA BIBLIOTECA

 A velhinha, a galinha e os ovos de páscoa - Nijole Jankute

A história dos três porquinhos – Joseph Jacobs



Macaco Danado – Julia Donaldson

João e Maria – Jacob e Wilhelm Grimm



Era uma vez um cão – Adélia Carvalho

Abraço apertado – Celso Sisto



Lolo Barnabé – Eva Furnari

SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES  DE LEITURA

PRÉ I – Teatro “O grande rabanete”.



PRÉ II – Folclore Brasileiro.



1º ano – Confecção do personagem, exposição e apresentação da história do livro para
outras turmas da escola.

2º ano – Contação de história, “Flávia e o bolo de chocolate”, da autora Miriam Leitão.



3º01 e 02 - Confecção do personagem do livro.

3º03 - Confecção de Maquete sobre o trânsito.



5º anos – Folclore Brasileiro em cartazes e apresentações para os 4º anos.



OUTRAS ATIVIDADES DE LEITURA

Pré I 01 e 03 – Desenho e colagem a partir da leitura do livro “A árvore maravilhosa” do
autor John Kilaka.

Pré II 02 e 04 - Pintura com guache a partir da história do livro “Romeu e Julieta” da
autora Ruth Rocha.



1° 02 e 04 – Dramatização das histórias do folclore com personagens de varetas.

1° 02 e 04 – Desenho a partir da leitura do livro “Folclorices de brincar” das autoras
Mércia Maria Leitão e Neide Duarte.



1º 02 e 04 – Leitura do livro “Os direitos das crianças segundo Ruth Rocha” e
apresentação de demais materiais relacionados.

1º 02 e 04 – Trabalho com desenho, recorte e colagem a partir da leitura da história
“Romieta e Julieu” de Leoni Cimardi.



1º01 e 03 – Pesquisa e atividades dos personagens do livro “Viviana, rainha do pijama”.

1º01 e 03 – Pesquisa e atividades com “O livro do planeta terra”.



2º01 e 03 – Poesia na caixa.

3º01 e 02 – Atividades de confecção de personagem, desenho e texto sobre o livro
“Menino marrom”.



4º 01 e 03 – Trabalho de recorte e colagem de formas geométricas a partir do livro “As
três partes”, do autor Edson Luiz Kozminski.

Visita à X Feira do Livro de Jaraguá do Sul.



Concurso de Declamação.


