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EMIA

DESENHANDO SERES EXTRAORDINÁRIOS
https://emiasp.blogspot.com/2020/09/desenhando-seres-extraordinarios.html
O que são seres extraordinários? Quais mundos eles habitam? Será que eles estão ao
nosso redor? Ou dentro de nós mesmos? Nesta aula cada criará livremente seres
extraordinários para habitar os nossos mundos!
Artistas-professores: Bárbara Schil e Daniel Freitas - Público alvo- Crianças de 5 anos
(2020)

ANCESTRALIDADE DAS BRINCADEIRAS:PETECA
https://emiasp.blogspot.com/2020/05/ancestralidade-das-brincadeiras-peteca.html
Vamos brincar de Peteca hoje? No vídeo ensinamos a construir a Peteca com materiais
caseiros e sugerimos ideias para interagir e jogar com esse divertido objeto.
Artistas-professoras: Beth Castro e Deise de Brito – público alvo  crianças de 5 e 6 anos
(2020)

BRINCANDO COM A MÚSICA
https://emiasp.blogspot.com/2020/04/brincando-com-musica.html
Nesta atividade, nós professoras enviamos um link com uma música gravada pela
professora Carla que será o motivo das três experiências propostas: a primeira consiste em
ouvir a música e dançar livremente, conforme sua sensação; na segunda experiência, o
desafio é tentar identificar quantos instrumentos têm, como são os seus sons e tentar
dançar separadamente cada um (essa é bem difícil!) e a terceira é compôr um figurino com
elementos que tiver em casa, conforme fizer sentido para a criança dançar a música.
Artistas-professoras: Carla Raiza e Karime Nivoloni – público alvo - crianças de 6 anos
(2020)

MEDOS E FORTALEZAS
https://emiasp.blogspot.com/2021/03/medos-e-fortalezas-profas-deise-e-ligia.html
Uma mula-sem-cabeça galopa o convite para avistar os medos e encontrar atalhos para
encará-los. Uma coleção de medos e fortalezas, abrigos de coragem é o horizonte da nossa
proposta. Aperta a mão de alguém e vem!
Artistas-professoras: Deise de Brito e Ligia Borges – público alvo – crianças 5 e 6 anos
(2021)

RAÍZES
https://emiasp.blogspot.com/2021/05/raizes-giselle-ramos-e-telmo-rocha.html
Registrar os nomes dos familiares (pais, avós, bisavós, tataravós…) por escrito, gravação
de áudio ou desenho.
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Artistas - professores: Giselle Ramos e Telmo Rocha – público alvo – crianças de 5 e 6 anos
(2021)

VOA PASSARINHO
https://emiasp.blogspot.com/2020/11/voa-passarinho-douglas-f-e-priscilla.html
Vocês já imaginaram ser passarinho? Se sim, como seria o voo de vocês? E o canto? Que
cor vocês teriam? Ouçam o áudio para inspira-los a encontrar seus próprios jeitos de ser
passarinho!
Artistas - professores: Douglas Froemming e Priscilla Vilas Boas – público alvo- crianças de
5 e 6 anos (2020)

CURRUPIO
https://emiasp.blogspot.com/2020/08/05e06anos2tdouglasipaulodarosaaula14.html
A possibilidade de se brincar e criar brinquedos com objetos passíveis de se encontrar
facilmente dentro de casa: Com uma linha, Um pregador de roupas, um botão ou uma
tampinha por exemplo podemos construir um "Corrupio", um brinquedo caseiro que muito
divertiu nossos avós ou bisavós etc.
Artistas - professores: Paulo da Rosa e Douglas Iesus. – Público alvo – crianças de 5 e 6
anos (2020)

PIÁ

Maria Alice e o Coelho Apressado - 2020
(Para ajudar a Maria Alice a vencer os desafios dessa aventura de ter que ficar em casa
com o mundo todo lá fora! Vencendo a barreira do sonho dentro sono, ela vai com seu
amigo Coelho Apressado em busca da Lagosta Capoeira, para aprender com o mar a ter
calma e jogar conforme a vida propõe. Essa é a Maria Alice na quebrada vencendo o tédio
e brincando com o jogo das fitas! Faixa Etária: 5 a 13 anos / Equipe: Leste 4 / Nome dos
Artistas Educadores: João Medeiros e Luiza Salles Articulação: Nunah Oliveira)
https://www.youtube.com/watch?v=ACxjAAQriSk

Poesia na Varanda - 2020
https://www.youtube.com/watch?v=kjKcw9y7A3o
(Adaptação do livro infantil Poesia na varanda de Sonia Junqueira. O vídeo propõe uma
viagem lúdica onde a personagem principal uma boneca chamada Dandara, se imagina nas
situações e emoções despertadas durante a leitura. Faixa etária indicada: 6 a 10 anos /
Equipe: Leste 3)

Dança da Autoestima - 2020 -  Equipe Norte 3
https://www.youtube.com/watch?v=XFYq2Pa1KWw&t=50s
(Monika é uma garota que está triste por não ver mais ninguém dançando, um dia ela se
lembra de um recado de sua avó e tem uma ótima ideia para afastar a tristeza. Faixa etária
indicada: 05 a 14 anos / Equipe: Norte 2)

https://emiasp.blogspot.com/2020/11/voa-passarinho-douglas-f-e-priscilla.html
https://emiasp.blogspot.com/2020/08/05e06anos2tdouglasipaulodarosaaula14.html
https://www.youtube.com/watch?v=ACxjAAQriSk
https://www.youtube.com/watch?v=kjKcw9y7A3o
https://www.youtube.com/watch?v=XFYq2Pa1KWw&t=50s


Bruno e o Vento - vídeo gole  - 2021
https://www.youtube.com/watch?v=31WWDL6fQZM&t=8s
(SÉRIE - VIDEOGOLES - para o PIÁ inundar as redes nesse 2021! Saciar a sede, alimentar
o corpo e o espírito, compartilhar, estar em comunidade, pertencer, se conhecer, saber sua
história, sua ancestralidade, manter o organismo vivo e saudável. Começam a chegar nas
redes sociais do PIÁ, nossa série de pequenos vídeos sobre as ações deste ano. Vem curtir
e prestigiar a história de "Bruno e o Vento" da equipe Centro-Oeste / Quarteto Biblioteca
Infanto Juvenil Monteiro Lobato – Fernando dos Santos, Jorge de Paula, Mônica Santos e
Louie Rodrigues / Articulador Regional – Will Lima)

Lava Lavadeira - vídeo- gole Leste 4- 2021
Artistas Educadoras Ana Souza e Kelly Santos. Articuladora Regional Nunah
Oliveira. Equipe Leste 4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/820073598/de5185f73393491a17e64
cf8cf0dda44/VDPI__Leste_4_Junho_Ana_Souza_e_Kelly_Santos.mp4
(ainda não publicado nas redes oficiais do Piá)

História- A mulher dos ventos- PIÁ 202
https://www.youtube.com/watch?v=rkCPCEJUuT0
Esse é o segundo livro da série Contos dos Orixás na Cidade, ou seja, a presença deles no
nosso cotidiano de forma simples e poética. Nessa história de Iansã podemos vislumbrar a
mitologia dessa energia que traz mudança, força e coragem à vida. Como essa força
feminina da natureza pode estar presente nos detalhes da vida urbana e trazer garra pra
viver a vida com empolgação.
Narração: Nathalia Lima Pires da Silva (Natitta Morena)
Edição e mixagem de som: Nathalia Lima Pires da Silva (Natitta Morena) e Alessandro
Fritzen Bastos
Contribuições: Alessandro Fritzen Bastos, Sthefany Soares Damasceno Cavancanti Leal
(Sthefan Leal)

Zoo da Maria
https://www.youtube.com/watch?v=xB23JeseBQA&t=32s
Maria Luiza apresenta seu mini zoológico! E com o Jongo da adivinha, será que vocês
conseguem adivinhar quais animais ela tem na casa dela? Se você também tem animais
em casa, mandem uma foto ou vídeo pra gente no e-mail piahans2020@gmail.com e
contem o que eles comem, onde dormem e do que você gosta de brincar com eles.
Aproveitem e acessem nossa página no facebook Piá Biblioteca Hans Christian Andersen e
quem sabe seu bichinho aparece por lá também... #pianahans
Faixa etária indicada: livre para todos os públicos
Equipe/ AEs que realizou: Piéra Varin e Rosana Serra (Leste 2)

A Princesa, o Fogo e a Chuva https://www.youtube.com/watch?v=pcIoZ9SDffQ
"A Princesa, o Fogo e a Chuva" é um conto africano de Gana e outros países da África
Ocidental, que conta a história de uma princesa e seu casamento. Na história, aparecem o
fogo e a chuva, que precisam provar para o rei porque merecem se casar com a princesa.
Daí a rivalidade existente entre esses seres naturais! Vocês querem saber mais dessa
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história? Durante o conto, a animação da história é feita com a maravilhosa boneca
Abayomi, símbolo de resistência africana e amuleto proteção.
Vamos ouvir essa história juntes? ❤
"A Princesa, o Fogo e a Chuva" é um conto extraído do livro "O Príncipe Medroso e outros
contos africanos", recontados por Anna Soler-Pont.
Faixa etária recomendada: 5 a 14 anos
Realização: Equipe Sul 3
Artistas educadorxs: Bárbara Santos (dança), Bruno Vaz (teatro), Jéssica Evangelista
(música) e Marcio Ueno (artes visuais)
Articulador Regional: Guilherme de Almeida

Imaginação em Família: Aquilo que Ninguém Vê
https://www.youtube.com/watch?v=6vV6S_HIsIo
“Aquilo que ninguém vê” é uma contação de história poética e imaginativa, livremente
inspirada no conto africano Sansa Kroma, cantada pelas mães sul-africanas durante o exílio
nos tempos de apartheid. Certa vez
Dona Benzé, personagem principal da nossa história, contou algo que mexeu com o
imaginário das crianças da rua, disse que tinha visto "aquilo que ninguém vê", mas se
ninguém vê, como Dona Benzé vê? Convidamos você a participar desta história conosco.
Vem!!!
- Faixa etária indicada: 05 a 14 anos
- Equipe: Centro Oeste

Oi! Oi! Oi!
https://www.youtube.com/watch?v=DF00Yw4_ZPE
Tendo como impulso criativo as discussões realizadas na semana de formação, a música
"Oi! Oi! Oi!" surgiu da ideia de fazer uma apresentação lúdica e musical para as crianças e
responsáveis, deixando que eles também adentrassem nas nossas casas e intimidades.
Com o objetivo de deixá-los mais próximos de nós, se sentissem acolhidos e confortáveis,
também misturamos imagens de brincadeiras com as falas de outras crianças. Vamos
cantar juntes?
- Faixa etária indicada: 05 a 11 anos
- Equipe: Sul 3
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