
S a
 n 

t o
 s  

 à  
  l 

u z
    

    
    

  l 
e i 

t u
 r a

D A

SUA CASA, NOSSO MUNDO



Neste momento tão especial, entrar em contato com nosso mundo e com universo do outro, nos 

faz perceber os medos, os sonhos, as expectativas… são tempos para cultivar, ainda mais, a empatia e se 

permitir viver experiências  para a busca de conviver melhor. 

O Projeto Santos à luz da leitura disponibiliza uma primeira gama de vídeos,  parte do material de 

pesquisa em  processo de elaboração,  que nos sensibilizará a  refletir sobre a temática proposta. 



Orientação para o trabalho com vídeo

Antes de utilizarem, Sugerimos que  os Professores:

-  assistam na íntegra aos vídeos selecionados;
- busquem informações sobre o mesmo (quando, onde, por quem foi produzido, etc.);
- apreciem o conteúdo,  façam anotações sobre o que mobilizou (sentimentos, sensações, memórias, etc);.
- preparem duas ou mais perguntas que possam servir como norteadoras para uma posterior discussão;
- apreciem a obra e os elementos estéticos que as compõem, para poder ampliar o repertório dos alunos. 



Na era digital em que vivemos, 

a tecnologia já parece ter se tornado parte integrante de nossas vidas 

e está cada vez mais presente nas interações cotidianas...

Mas é muito importante que, vez ou outra, nos perguntemos: 

De que formas a realidade virtual tem ocupado nossas vidas?  Como as crianças têm se 
relacionado com ela? Qual o papel das pessoas adultas nessa interface com o mundo 
digital? Como a tecnologia interfere nas relações humanas ? De que maneiras contribuem 
para ampliação de conhecimentos e aprendizagens, potencializando o desenvolvimento 
infantil de maneira saudável? E qual o limite para o uso?
                                                                                                       Vamos pensar sobre isso?



Silent dolby

https://www.youtube.com/watch?v=K5BTNJO7iBs

https://www.youtube.com/watch?v=K5BTNJO7iBs


Hi-Score

https://vimeo.com/128826012



É muito comum, as vezes nos sentirmos como um peixe fora d’água em ambientes ou 
circunstâncias nas quais parecemos não nos “encaixar”, seja pelo nosso jeito, nossa 
aparência ou quaisquer outras características que não sejam aceitas por grande parte das 
pessoas com quem nos relacionamos em determinado momento de nossas vidas.

Muitas vezes, podemos ser excluídos de alguns grupos ou se tornando alvo de 
violências físicas e psicológicas que deixam marcas muito doloridas.

                                                Vamos ver alguns curtas que falam desse assunto?



pedra, papel, tesoura

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

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


rED kite- pipa vermelha 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NYHy
N9cAnc0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NYHyN9cAnc0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NYHyN9cAnc0&feature=emb_logo


O banheiro é um lugar muito significativo para a autonomia infantil. Usar esse espaço, 
de porta fechada, sem precisar pedir ajuda, é um dos primeiros grandes marcos de 
independência. 

Quando o assunto é se lavar, há quem adore ficar debaixo d’água,  levar brinquedos para 
dentro de uma bacia, cantar enquanto se ensaboa, mas essa nem sempre é uma atividade 
das mais esperadas por todas as crianças. Deixar um jogo, um filme ou qualquer outra coisa 
na qual elas estejam entretidas para se comprometer com a higiene pessoal pode ser muito 
custoso. 
  
                     Que tal ver alguns curtas que dão dicas para tornar esse momento prazeroso?



 depois do banho 

https://www.youtube.com/watch?v=mCCZiMjm4mY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=mCCZiMjm4mY&feature=emb_logo


Bath time - hora do banho 

https://vimeo.com/30475075

https://vimeo.com/30475075


   banho é bom

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54
&v=s9p9m0ebJmg&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=s9p9m0ebJmg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=s9p9m0ebJmg&feature=emb_logo


Todos nós em algum momento já sentimos solidão, um sentimento que acompanha a vida 
de muitos jeitos diferentes.

Quando atravessamos períodos difíceis é muito comum sermos invadidos pela 
solidão, onde a nossa imaginação nos leva a pensar que não existe mais ninguém ao 
nosso lado para seguir em frente.

       

              Esses curtas nos levam a mergulhar em histórias singelas e cheias de emoção!



anya

https://vimeo.com/92952699

https://vimeo.com/92952699


can i stay?  (posso ficar?)

https://vimeo.com/128014163

https://vimeo.com/128014163


Esses curtas  nos fazem  enxergar   a     cidade de maneira diferente, 

mudando para sempre a nossa perspectiva sobre as paisagens do nosso 
cotidiano.

Enxergam o espaço urbano como cenário. Lúdicos e às vezes surreais, são 
vídeos que proporcionam uma nova experiência sobre as cidades. São mais 
indicados para alunos do Ensino Fundamental II e EJA. 

                    

                                                             Vamos conhecer alguns deles?



muto

https://vimeo.com/993998

https://vimeo.com/993998


combo

https://vimeo.com/6555161

https://vimeo.com/6555161


Sem teto

https://vimeo.com/33471526#at=11

https://vimeo.com/33471526#at=11


Duas sugestões para pensarmos sobre as relações e os desafios 
que enfrentamos...



Mr. Duffy Finds a Friend

Quando o Senhor Duffy se depara, na 
porta de casa, com um gato preso em 

uma árvore, ele vê um amigo em 
potencial – só é preciso resgatá-lo... https://vimeo.com/21790227

https://vimeo.com/21790227


https://www.youtube.com/watch?v=h-35jKZrxKA

Ormie

Animação sobre a vida 
complicada de um porco em 

sua casa... 

https://www.youtube.com/watch?v=h-35jKZrxKA

