
progra      mação
fevEreIRO

2019

pINTANDO O 7

EXpOSIÇÃO: 
LEMBRA,
CORpO?

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

A
N

TO
N

IO
 H

EN
R

IQ
U

E 
R

IB
EI

R
O

2019-GuiaBVL-fev.indd   1 24/01/19   15:02



  4 

2019-GuiaBVL-fev.indd   2 24/01/19   15:02



  4 
 índice

infantil
   4  hora do conto
   6  pintando o 7 
   7 brincando e aprendendo 
    8  lê no ninho
  
jovem
    9  compartilhando 

saberes: curso livre 
de inglês - básico

10  luau  bvl
  11  ofi cina espalhafatos

FOTOS DA BIBLIOTECA: EQUIPE SP LEITURAS.

CURTA A BVL NAS REDES SOCIAIS:
                                                  BVLBIBLIOTECA { {                                                  BVLBIBLIOTECA 

adulto
12  compartilhando 

saberes: yoga
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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.
1º  O menino perfeito, de Bernat 

Cormand. 
8  Malala: uma menina muito 

corajosa, de Jeanette Winter. 
15  A turma do Sítio na Semana 

de 22: uma aventura modernista, 
de Marcia Camargos. 

22  A moça tecelã, de Marina 
Colasanti. 

Com equipe BVL.
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 5Biblioteca parque Villa-Lobos

  Sábados e domingos, às 16 horas. 
 2  O macaco e a boneca de cera, 

recolhido por Luís da Câmara 
Cascudo. Com Kelly Orasi.

3  O papagaio real, de Regina Machado. 
Com Tricotando Palavras.

9  A bailarina gorda, de Jarid Arraes. 
Com Heidi Monezzi.

10  A esposa do corvo, de Helena Gomes 
e Geni Souza. Com interpretação em 
Libras. Com o Grupo Mãos de Fada.

16  Carne de língua, de Ilan Brenman. 
Com Conte com Elas. 

17  Rebelião em Tortoni, de Pablo 
Bernasconi. Com Paula Dugaich.

23  Bojabi - a árvore mágica, de Piet 
Grobler. Com interpretação em Libras. 
Com Mirela Estelles e Amarilis Reto.

24  Urashima Taro: a história de um 
pescador, de Lúcia Hiratsuka. 
Com a Cia. Mapinguary.
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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.

6  Cartão de mensagem de 
aniversário para a BSP. 

13  Jogo da memória auditiva.
20  Confecção do jogo cai 

e não cai.
27 Confecção do jogo vai e vem.

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.

1 Stop.
8 Jogo Dixit.
15  Pula corda e brincadeiras 

de roda (em comemoração 
ao Dia da Amizade).

22  Ping Pong (em comemoração 
ao Dia do Esportista).

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 fi nal, 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

COMpARTILhANDO 
SABERES: 
CURSO LIVRE DE 
InGLÊS - BÁSICO
Você sabia que aqui na BVL 
agora tem também curso 
de inglês? Venha aprender 
uma nova língua e conhecer 
novas culturas. 

  Quartas e sextas, 
das 10h30 à 11h30.

Com Martim Mendonça 
de Albuquerque Cavalcanti. 
A partir de 16 anos.

Inscrições: pelo link 
www.bvl.org.br/inscricao. 
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LUAU BVL
na BVL, a galera pode se 
reunir para discutir temas 
relacionados à música, 
literatura, poesia, 
atualidade e ainda 
se apresentar! 

  Quintas-feiras, das 16 
às 17 horas. 

Com equipe BVL.  
A partir de 13 anos. 

Não é necessário inscrição.

JOVEM
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OFICINA ESpALhAFATOS 
Quer ser repórter? Então eis 
a sua chance de vivenciar o 
jornalismo na prática. nesta 
ofi cina, você aprenderá técnicas 
de entrevista e vai aplicar esses 
conhecimentos com um artista 
convidado(a) surpresa. E de 
quebra, o trabalho será publicado 
no jornal Espalhafatos.  

  Quinta e sexta-feira, dias 21 
e 22, das 14h30 às 17h30. 

Com João Varella (Editora Lote 42). 
Indicado para pessoas de 12 a 16 anos. 
Carga horária: 6 horas.

Inscrições: pelo link 
www.bvl.org.br/inscricao
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ADULTO

COMpARTILhANDO 
SABERES: YOGA
Desfrute desta prática milenar, 
que promove bem-estar e melhorias 
na qualidade de vida. As aulas de 
Hatha Yoga apostam em posturas 
simples, que podem ser praticadas 
por qualquer pessoa, e contemplam 
o alongamento, o fortalecimento 
muscular, o equilíbrio, a concentração 
na respiração e o relaxamento. 

  Terças-feiras, dias 12, 19 e 26, 
das 17h15 às 18h15. 

Com Fernanda Haskel.

Recomenda-se que os praticantes 
ingiram apenas alimentos leves antes 
da aula e usem roupas confortáveis. 
As vagas serão preenchidas por 
ordem de chegada.
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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 22,  
das 15 às 17 horas.

O ministério da felicidade 
absoluta, 
de Arundhati 
Roy.

Com 
equipe BVL.

Não é 
necessário 
inscrição.

EXpOSIÇÃO:  Lembra, Corpo?
Cada corpo tem a sua história.Muitas 
histórias. A mostra reúne seleção 
de narrativas de vida produzidas no ano 
de 2018 pelo Museu da Pessoa e refl ete 
sobre o elo entre corpo e memória.

  Visitação: de terça a domingo, das 
9h30 às 18h30, até dia 3 de março.

Com a curadoria de Diógenes Moura e com 
fotografi as bordadas pelo artista Nário 
Barbosa. 2º andar, no espaço expositivo.  

Não é necessário inscrição.

NARRAÇÃO 
DE hISTÓRIAS: 
E era tudo verdade: 
Histórias de vida 
em cena.
Apresentação cênica 
da história de vida de 
uma das pessoas que 
integram o conteúdo 
da exposição Lembra, 
corpo?. 

  Domingos, dias 
10 e 17, às 14 horas.

Com a atriz e contadora 
de histórias Sandra Lessa. 
Indicado para todas 
as idades. 

Não é necessário inscrição.
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DE OLHO NAS INSCRIÇÕES!

CURSO: QUADRINhOS 
DE AUTOR 
O curso apresenta o processo 
de produção e execução de uma 
história em quadrinhos ou novela 
gráfi ca. noções de roteiro e 
desenvolvimento em imagens e 
narrativa. Enquadramento, plano, 
composição de página e espelho. 
Apresentação de análise e 
possibilidades técnicas.

  Terças e quintas-feiras, 
de 12 de março a 4 de abril, 
das 14h30 às 17h30.  

Com Lourenço Mutarelli. Indicado 
para pessoas a partir de 15 anos. 
Carga horária: 24 horas.

Inscrições: pelo site 
www.bvl.org.br/inscricao
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TECNOLOGIA DIA A DIA 
Quer aprender a mexer no computador, 
digitar, escrever um texto e usar  
e-mail? Ou então, a usar o telefone  
celular, o WhatsApp? A BVL é o lugar!  
Aqui o conteúdo é passado de um jeito  
fácil, sem complicações. Inscreva-se  
e veja como tecnologia não é um  
bicho de sete cabeças! 

CURSO DE INFORMÁTICA -  
BÁSICO (+60)
Carga horária: 34 horas. 

CURSO DE SMARTphONES (+60)
Carga horária: 24 horas.

Indicado para pessoas acima de 60 anos. 
Inscrições: diretamente no balcão de 
atendimento da biblioteca (de terça a 
sexta-feira, das 10 às 18 horas) ou pelo 
telefone (11) 3024-2500.
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JOGOS 
SENSORIAIS
Divertida experiência 
lúdica que estimula 
as habilidades 
sensoriais e a 
memória, com jogos 
e brincadeiras para 
pessoas com e sem 
defi ciência.

  Terças-feiras, das 
16h30 às 17h30. 

Com equipe BVL. 
A partir de 11 anos.
Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.

TODAS AS IDADES
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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.

6  Estação Carandiru, 
de Drauzio Varella.

13  Semana de 22: entre vaias e 
aplausos, de Marcia Camargos.

20  Baratas, de Scholastique 
Mukasonga.

27  As vinhas da ira, de John 
Steinbeck.

Com equipe BVL.

Não é necessário inscrição.

2019-GuiaBVL-fev.indd   17 24/01/19   15:03



18

JOGOS pARA 
TODOS! Ofi cina 
de xadrez
Os participantes 
aprendem as regras, 
os movimentos das 
peças e algumas táticas, 
além de disputar 
partidas. Pessoas com 
defi ciência visual 
dispõem de tabuleiros 
adaptados.

  Sábados, das 15 
às 17 horas.

Com a FOX (Formação 
e Orientação de Xadrez). 

Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.
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DOMINGO 
NO pARQUE 
Espaço de leitura 
para toda a família 
com sessões de 
contação de histórias 
no Parque Villa-Lobos.

   Domingo, dia 24,
das 11 às 16 horas.

Com a Cia. na Ponta 
da Lingua.
Não é necessário 
inscrição. Em caso de 
chuva, a atividade será 
realizada dentro da 
biblioteca. 

SALA DE 
VIDEOGAMES
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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