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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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ESPECIAL

A programação especial 
segue firme aqui na 
biblioteca. Até o fim do 
mês, muitas atividades 
relacionadas ao 
futebol, sem deixar de 
lado o jogador e o 
torcedor que existem 
dentro de todos nós. 
Confira!

CAMPEONATO  DE VIDEOGAME 
A bola e a emoção vão rolar soltas na BVL com 
este campeonato. Participe e traga sua torcida! 
O vencedor ganhará um prêmio espetacular.

  Domingo, dia 8, das 10 às 17 horas.

Indicado para pessoas com até 17 anos.

Vagas limitadas.  Inscrições: diretamente  
no balcão de atendimento da biblioteca.

PONTO DE TROCA  
DE FIGURINHAS 
Traga suas figurinhas repetidas e encontre 
outros colecionadores. Quem sabe você não 
encontra aquele jogador que falta para 
completar o álbum aqui na BVL? 

  Sextas, sábados e domingos,  
até 29 de julho, das 14 às 17 horas.

Não é necessário inscrição.

BVL  
na copa
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CHUTE DE 
LETRA
Atividades artísticas, 
jogos e brincadeiras  
em que o futebol  
é o tema central.

  Toda sexta-feira,  
das 16h30 às 18 
horas. 

Com equipe BVL.

Não é necessário 
inscrição.
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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.

6  O nabo gigante,  
de Aleksei Tolstói.

13  O passe e o gol, de Juca 
Kfouri.

20  A princesa chifruda,  
de Ricardo Azevedo.

27  O grúfalo, de Julia 
Donaldson. 

Com equipe BVL.
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  Domingos, às 16 horas. 
 1º  Chora-lua, chora-lua,  

organizado por Lenice Gomes. 
Com interpretação em Libras.  
Com Mirela Estelles  
e Amarilis Reto.

8  A destemida, de Kevin 
Crossley-Holland. Em 
referência ao Dia do Rock.  
Com Paula Dugaich  
e Manu Rodrigues.

15  A bola e o goleiro, de Jorge 
Amado. Com a Cia. Sá Totonha.

22  Iuburoirê wasu’u o homem 
que tinha furúnculo, de Josias 
Tomosuzarebe Xavante. Com 
os palhaços Adão e Gastão.

29  O escravo e o leão, recontado 
por Paulo Coelho. Com a Cia. 
do Liquidificador.

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.
4  A presença feminina no rock: criação  

de um painel expositivo.
11  Confecção de adesivos artesanais com 

logo de bandas.
18  Origens do rock: produção de encarte  

de CD com cantores negros.
25  Bandas de rock e literatura: montagem 

de caderno artesanal para escrever 
letras de músicas. 

Com equipe BVL. A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.
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INFANTIL

BRINCANDO E 
APRENDENDO
Toda semana, intervenções,  
jogos teatrais, atividades rítmicas 
e brincadeiras educativas.

  Sextas-feiras, das 15h30  
às 16h30. 

6 Correio elegante poético.
13  Que som é esse? Em referência 

ao Dia Mundial do Rock.
20   Jogo da memória de escritores 

(em homenagem ao Dia do 
Escritor).

27  Confecção de “boca de palhaço” 
para arremesso de bolas.

Com equipe BVL. A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.
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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 abre 
espaço para 
apresentações 
artísticas. 

  Quintas-feiras,  
das 16 às 17 horas.

Com equipe BVL.  
A partir de 13 anos. 

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.

  Quinta-feira, dia 5, 
das 16h30 às 17h50.  
*A atividade voltará  
no dia 23 de agosto.

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.
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   DE OLHO NA INSCRIÇÃO!  

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, mandar fotos e acessar  
o Facebook? 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. 

OFICINA DE SMARTPHONES E REDES 
SOCIAIS (+60) - Carga horária: 16 horas.

Indicado para pessoas acima de 60 anos. 
Inscrições: pelo telefone (3024-2500)  
ou diretamente no balcão de atendimento  
da biblioteca (de terça a sexta, das 10  
às 18 horas).
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SEGUNDAS 
INTENÇÕES
Bate-papo  
com o escritor  
Ricardo Lísias.

  Sábado, dia 21,  
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel  
da Costa Pinto.

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

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 27,   
das 15 às 17 horas.

Mar de 
papoulas,  
de Amitav 
Ghosh.

Com  
equipe BVL.

Não é  
necessário 
inscrição.
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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.
Vagas limitadas, 
preenchidas por  
ordem de chegada.
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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.

4  O processo, de Franz Kafka.
11  AC/DC rock´n´roll ao máximo: A 

história definitiva da maior banda de 
rock do mundo, de Murray Engleheart 
e Arnaud Durieux (em homenagem  
ao Dia Mundial do Rock).

18  Aquecimento Segundas Intenções:  
A vista particular, de Ricardo Lísias.

25  O cheiro do ralo, de Lourenço 
Mutarelli.

Com equipe BVL.

Não é necessário inscrição.
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TODAS AS IDADES

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, dias 7 e 14,  
das 15 às 17 horas. 

As vagas serão preenchidas 
por ordem de chegada.

LANÇAMENTO: 
INVENTECA
Inventeca é um app que traz 
histórias ilustradas para 
engajar leitores de todas  
as idades. É só escolher uma 
história, soltar a imaginação  
e narrar suas próprias 
versões – elas serão 
gravadas para que você  
as compartilhe em família  
ou entre amigos.

   Sábado, dia 14,  
das 10 às 12 horas. 

Com StoryMax. 
Confira programação 
completa do evento  
no site da BVL.
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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 29, 
das 11 às 16 horas.

Com a Cia. de Teatro  
Nóis na Mala.

Não é necessário inscrição. 
Em caso de chuva, a 
atividade será realizada 
dentro da biblioteca. 

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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Garoto cósmico
Dir. Alê Abreu, Brasil, 2007,  
76 min., animação, livre. 
Elenco: Aleph Naldi, Bianca 
Rayen, Mateus Duarte,  
Raul Cortez
Cósmico, Luna e Maninho 
vivem em um mundo 
futurista, onde as vidas  
são inteiramente 
programadas. Uma noite, 
eles se perdem no espaço 
enquanto buscam obter 
mais pontos para ganhar 
um bônus na escola.  
Eles então descobrem  
um universo infinito, 
esquecido num pequeno 
circo, e vivem novas 
experiências.
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NELSON KON


