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NÃO SE 
ESQUEÇA!
Nova forma de 
inscrição para cursos  
e oficinas. Mais fácil  
e mais prática: 
 www.bvl.org.br/
inscricao
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INFANTIL

HORA DO CONTO
Contação de histórias da literatura 
infantojuvenil, para aguçar o hábito  
da leitura e a imaginação das crianças.  
Não é necessário inscrição.

  Sextas-feiras, às 15 horas.
4  O vendedor atrapalhado, de  

Pedro Bandeira.
11  Yakuba, de Thierry Dedieu.
18  A bruxa Salomé, de Audrey Wood.
25  O ouro do coelho, de Martin Baltscheit.

Com equipe BVL.

  Sábados, domingos e feriados,  
às 16 horas. 

1º  Divina Albertina, de Christine Davenier.  
Com a Cia. Arte Negus.

5  Nasrudin, de Regina Machado. Com 

interpretação em Libras.  
Com Mirela Estelles e Amarilis Reto.

6  O marido da mãe d’água, de Luís da  
Câmara Cascudo. Com a Cia. Sá Totonha.

12   Mentira!, recontado por Neil Philip.  
Com a Cia. Contos que Conto.

13  Momotaro, de Yoshisuke Kurosaki.  
Com o Núcleo Educatho.

19  Obax, de André Neves. Com  
a Trupe Pitirilo.

20  Nicola - a borboleta de uma asa só, de 
Mila Viegas. Com O Jardim da Estrelinha.

26  Casaco de retalhos, de Tânia Robin 
Barty. Narração de histórias em Libras 
com interpretação para o português. 
Com o Grupo Mãos de Fada.

27  O passarinho de ouro, de Ruth 
Guimarães. Com o grupo Histórias  
em Movimento.

31  Coisa de menino, de Pri Ferrari. Com  
Paula Dugaich.
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INFANTIL

PINTANDO O 7 
Atividade para pintar, desenhar,  
colar e criar, inspirada em temas 
literários, ecológicos e culturais, 
desenvolvendo assim as capacidades 
artísticas e criativas das crianças. 

  Quartas-feiras,  
das 10h30 às 11h30.

2  Confecção de estêncil.
9   Produção de cestas decorativas.
16  Pintura em tela, inspirada em  

obras do escritor Lima Barreto.
23   Confecção de guirlanda usando 

técnica de origami.
30  Confecção de marcador de livro 

com o tema “gato”.

Com equipe BVL. A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.
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BRINCANDO E 
APRENDENDO
Toda semana, intervenções,  
jogos teatrais, atividades 
rítmicas e brincadeiras 
educativas.

  Sextas-feiras, das 15h30  
às 16h30. 

4  Competição de bolinhas.
11  Dominó.
18  Gincana da coleta seletiva: 

aprenda a separar material 
reciclável e a depositá-lo  
no coletor correto. 

25  Corrida de palavras.

Com equipe BVL.  
A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.
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INFANTIL

LÊ NO NINHO
Atividade de estímulo  
e iniciação à leitura para 
crianças entre 6 meses e 4 
anos, realizada com livros 
lúdicos,  tablet, contação 
de histórias e músicas. 
Pais e responsáveis podem, 
no final, emprestar  
os kits utilizados, com dois 
livrinhos e um fantoche,  
e reproduzir a experiência 
em casa.

  Sábados e domingos,  
das 10h30 às 11h15.  

Com equipe BVL. 
Vagas limitadas, 
preenchidas por  
ordem de chegada.
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JOVEM

LUAU BVL
O programa 
apresenta aos jovens 
temas relacionados  
à música, literatura, 
poesia, atualidade  
e ainda abre espaço 
para apresentações 
artísticas. 

  Quintas-feiras,  
das 16 às 17 horas. 
(Dia 31 não haverá 
atividade).

A partir de 13 anos.  
Com equipe BVL. 

Não é necessário 
inscrição.
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COMPARTILHANDO 
SABERES: YOGA
Projeto que une 
conhecimentos de yoga  
e textos da literatura  
para promover o 
autoconhecimento  
e o bem-estar.

  Quintas-feiras,  
das 16h30 às 17h30 (dia 31 
não haverá atividade).

Com Fabiana Weykamp.

Recomenda-se que os 
praticantes ingiram apenas 
alimentos leves antes da 
aula e usem roupas 
confortáveis. As vagas 
serão preenchidas por 
ordem de chegada.

JOVEM
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CURSO PRÉ-VESTIBULAR  
DE LITERATURA 
Você que vai prestar a Fuvest 2019 não pode 
perder esta oportunidade! As obras, cuja 
leitura é obrigatória, serão apresentadas  
e discutidas em nove encontros, com o 
objetivo de facilitar o entendimento do 
texto. Confira no site da biblioteca as  
datas em que cada livro será analisado.

  Quartas e sextas-feiras, dias 9, 11, 16,  
18, 23, 25, 30 de maio; 6 e 8 de junho,  
das 16 às 18 horas. (No dia 1º de junho  
não haverá aula).

Com Edson Lopes, mestrando pela 
Universidade Federal de São Paulo, 
coordenador e professor de Cursinho  
Popular. A partir de 14 anos. 

Não é necessário inscrição. 
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ADULTO

CLUBE DE LEITURA
Todos os meses, a BVL 
seleciona um livro e propõe  
aos leitores da obra a discussão 
de detalhes da história, 
incentivando assim o encontro 
de pessoas, o debate literário  
e o hábito da leitura. 

  Sexta-feira, dia 25,   
das 15 às 17 horas.

Nossos ossos, de Marcelino 
Freire.

Com  
equipe BVL.

Não é  
necessário 
inscrição.

SEGUNDAS 
INTENÇÕES
Bate-papo  
com o escritor  
Jacques Fux.

  Sábado, dia 12,  
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel  
da Costa Pinto.

Não é necessário 
inscrição.
Declaração de 
atividades 
complementares  
para estudantes 
universitários.
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TODAS AS IDADES

JOGOS  
SENSORIAIS 
Divertida experiência 
lúdica que estimula as 
habilidades sensoriais  
e a memória, com jogos e 
brincadeiras para pessoas 
com e sem deficiência. 

  Terças-feiras, das 
16h30 às 17h30. 

Com equipe BVL.  
A partir de 11 anos. 
As vagas serão preenchidas 
por ordem de chegada.
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TODAS AS IDADES

LEITURA AO PÉ  
DO OUVIDO 
Frequentadores da biblioteca são 
convidados a ouvir a leitura de trechos  
de livros, podendo conhecer assim 
novos autores, títulos e assuntos.

   Quartas-feiras, das 16h30  
às 17 horas. 

2  Lima Barreto: cronista do Rio,  
de Beatriz Resende.

9  Aquecimento Segundas Intenções: 
textos de Jacques Fux.

16  Quinze dias, de Vitor Martins.
23  Pai, pai, de João Silvério Trevisan. 
30  O vento nos salgueiros,  

de Kenneth Grahame.

Com equipe BVL. 

Não é necessário inscrição.
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JOGOS PARA TODOS! 
OFICINA DE XADREZ
Os participantes aprendem 
as regras, os movimentos  
das peças e algumas táticas 
do xadrez, além de disputar 
partidas. Pessoas com 
deficiência visual dispõem  
de tabuleiros adaptados.

   Sábados, das 15  
às 17 horas. 

Com Léo Pasqualini de Andrade. 
As vagas serão preenchidas 
por ordem de chegada.
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TODAS AS IDADES

DOMINGO  
NO PARQUE  
Espaço de leitura para toda 
a família com sessões de 
contação de histórias  
no Parque Villa-Lobos. 

   Domingo, dia 27, 
das 11 às 16 horas.

Com a Cia. Som em Prosa .

Não é necessário inscrição. 
Em caso de chuva, a 
atividade será realizada 
dentro da biblioteca. 
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JOGOS DE 
VIDEOGAME
A BVL oferece aos 
seus frequentadores 
mais uma opção de 
diversão: uma sala 
equipada com 
videogame, com  
os jogos mais legais  
do momento. 

  De terça a domingo, 
das 9h30 às 18h30.

Vagas limitadas, 
preenchidas por  
ordem de chegada.
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PONTOS MIS
Sabia que aqui na BVL  
tem até sessão de cinema? 
Em parceria com o Museu  
da Imagem e do Som (MIS),  
o programa promove  
a exibição de filmes  
e a formação de plateias. 

Não é necessário inscrição. 
As vagas serão preenchidas 
por ordem de chegada. 

  Quartas-feiras, às 14 horas.
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O menino e o mundo
Dir. Alê Abreu, Brasil, 2014, 
80 min. Idioma: Português.  
Gênero: animação. 
Classificação: livre
Sofrendo com a falta do 
pai, um menino deixa sua 
aldeia e descobre um 
mundo fantástico 
dominado por máquinas-
bichos e estranhos seres. 
O filme, que retrata as 
questões do mundo 
moderno através do olhar 
de uma criança, foi finalista 
do Oscar na categoria 
“Animação”.
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