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“Literatura, Imaginação e criação na Educação Infantil” foi um trabalho

coordenado pela professora Débora no âmbito do Projeto NDI Comunidade.

Incluiu a produção, em 2020, de alguns vídeos de poemas e histórias de

autores apresentados presencialmente (2019) às crianças do Módulo I

matutino do NDI/CED/UFSC.

A edição dos vídeos foi feita por meio do App InShot, por Manuela Peixe

Fonseca. A presente atividade de extensão consistiu no compartilhamento à

comunidade externa, via Youtube e site do NDI, das histórias e poemas

gravados pela professora.
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Celebramos, em 2020, o centenário de Clarice

Lispector. Em sua homenagem, oferecemos este último

vídeo que é também dedicado às crianças e a todas

aquelas pessoas que amam contos e poesia!

Na história “Quase de verdade”, você conhecerá Ulisses,

o cachorro com “olhar de gente” que latiu essa história

pra Clarice. Encontrará galos e galinhas, figueiras, magia,

nuvens, bruxas e jabuticabas.

Com vocês: Ulisses e uma história em que tudo é "quase

de verdade"!
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Na proposição que aparece nas imagens desta apresentação, planejamos a organização de

um dos espaços internos do NDI (miolo do módulo I) e realizamos a contação da história com

objetos diversos, luzes, tecidos e elementos da natureza.
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Clarice Lispector nasceu em 1920, em Tchetchelnik, na Ucrânia. Veio para o Brasil quando ainda era um bebê,

com seus pais e irmãs e desde pequena gostava de escrever e inventar histórias. Quando começou a trabalhar

como jornalista, publicou seus primeiros contos. Escreveu 26 livros para crianças e adultos, que foram traduzidos

em outras línguas. Da autora: • O mistério do coelho pensante • A vida íntima de Laura • Quase de verdade •

Como nasceram as estrelas
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