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atenção!
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 a imaginação  
e o hábito da leitura. durante os sábados  
de abril, histórias de Monteiro lobato, cujo 
nascimento é celebrado neste mês. 

  Sextas-feiras, às 15 horas.
6  A menina dos fósforos, de Hans christian 

andersen. 
13  O plano da Emília, de Monteiro lobato. 
20  Kabá Darebu, de Daniel Munduruku. 
27  João da água, de Patrícia engel Secco.

Com equipe BVL.

  Sábados e domingos, às 16 horas. 
1º  A pequena vendedora de fósforos, de 

Hans christian andersen. com Palhaço 
adão e Palhaço Manjericão.

7  A chave do tamanho, de Monteiro lobato. 
com Willian Germano.

8  Romeu e Julieta, de William Shakespeare. 
com a cia. ruído rosa.

14  Os sete leitõezinhos, de Monteiro lobato. 
com a cia. do tok tok.

15  O menino e a onça: como os kaiapós 
conquistaram o fogo e aprenderam a 
caçar, de Walde-Mar de andrade e Silva. 
com interpretação em libras.  
com a cia. fantoccini.

21  O reformador do mundo, de Monteiro 
lobato. com a cia. Hespérides.

22  Por que o céu é tão longe, recontados por 
Dawn casey. com a cia. Duo encantado.

28  Reinações de Narizinho, de Monteiro 
lobato. com interpretação em libras. 
com Mirela estelles e amarilis reto.

29  Quando a lua tomou chá de sumiço,  
de Maria amália camargo. com o grupo 
recantação.
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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.

4  confecção de oca com  
graveto e e.V.a.

11  confecção de marcador de livro 
utilizando folhas de árvore.

18  Produção de minicadernos  
para recados.

25  origami: confecção de fantoche.

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. 

6 Brincadeiras com bexiga.
13 lançador de papel.
20  concurso de poses, usando  

habilidades motoras, consciência 
corporal e noções de espaço.

27 Gincana com bexigas.

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 espaço para 
apresentações 
artísticas. 

  Quintas-feiras,  
das 16 às 17 horas.

A partir de 13 anos.  
Com equipe BVL. 

não é necessário 
inscrição.

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.

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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jovem

oFiciNa:  
fotogRafia  
digital bÁsica 
introdução ao mundo da  
fotografia digital. a atividade  
irá apresentar conceitos  
e técnicas fotográficas com  
aulas expositivas e exercícios 
práticos, abordando a linguagem 
fotográfica e as técnicas básicas 
de tratamento. 

  Dias 24, 25, 26 e 27 de abril,  
das 14 às 17 horas. 

Indicado para pessoas acima de 15 
anos. Carga horária: 12 horas. Com o 
fotógrafo Eduardo Marchesan (foto).  

Inscrições: a partir de 3 de abril, 
pelo link www.bvl.org.br/inscricao 
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adulto

segUndas 
intenÇÕes
bate-papo com  
o escritor Joca  
reiners terron.

  Sábado, dia 7,  
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel  
da Costa Pinto.

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

saRaU na bVl
Neste mês, a bVl recebe o 
sarau do misc (Manancial 
de interligação de projetos 
sociais e culturais). desde 
setembro de 2012, mais  
de mil artistas periféricos  
e outros grupos de vários 
pontos e comunidades  
de são paulo já se 
apresentaram. 

  Sábado, dia 21,  
das 12 às 17 horas.

Organização: Mauricio  
dos Santos Lima.

não é necessária 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 27,   
das 15 às 17 horas.

O conto da aia, de Margaret 
atwood.

Com  
equipe BVL.

não é  
necessário 
inscrição.

   De oLHo na InSCRIção!  

oficina de contos
serão abordados alguns 
aspectos teóricos específicos 
do gênero e propostos 
inúmeros exercícios de  
escrita a partir de temas 
desafiadores. oficina 
destinada aos que gostam  
de ler e escrever contos.

  terças-feiras, dias  
8, 15, 22, 29 de maio e 5  
de junho, das 15 às 17 horas. 

Com Ivana Arruda Leite.  
A partir de 18 anos.  
Carga horária: 10 horas. 

Inscrições: a partir de 17  
de abril, pelo endereço  
www.bvl.org.br/inscricao 
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todas as idades

eXposiÇÃo-
caderNo: Villa-
lobos 2015/2017, 
RUbens matUcK
a bVl recebe reproduções 
fac-símile do caderno de 
viagem que rubens Matuck fez 
durante suas idas ao parque 
Villa-lobos entre 2015 e 2017.  
a mostra propõe um caminhar 
por dentro das experiências  
que o artista teve durante suas 
investigações pelo parque. 

  até 29 de abril. 
Curadoria de Beatriz Matuck. 
não é necessário inscrição

prorrogada! 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. 

4  aquecimento Segundas Intenções:  
A tristeza extraordinária do leopardo-
das-neves, de Joca reiners terron.

11  50 poemas de revolta, diversos 
autores.

18  Aritmética da Emília, de Monteiro 
lobato. 

25  O beijo não vem da boca, de Ignácio 
de loyola Brandão.

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 Carlos Oliveira. 
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 22, 
das 11 às 16 horas.

com a cia. farnel de artes .

não é necessário inscrição. 
em caso de chuva, a 
atividade será realizada 
dentro da biblioteca. 
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dia inteRnacional do liVRo
abril é um mês muito especial para os leitores. 
celebramos o dia internacional do livro e o nascimento de 
um grande escritor da literatura infantojuvenil: Monteiro 
lobato. oportunidade para comemorar não falta. por isso, 
a biblioteca parque Villa-lobos promove um fim de 
semana especial com ações cujo tema central será o livro 
e a literatura. além de oficinas e contação de histórias, 
integra o evento a ocupação literária Banho de Leitura 
(foto), iniciativa do goethe-institut com realização da 
Muda práticas culturais e educativas. confira a 
programação completa no site da bVl.

 Sábado e Domingo, dias 21 e 22.
não é necessário inscrição.

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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Historietas 
assombradas - o filme
Direção: Victor-Hugo 
Borges. Brasil, 2017, 90 
min. Gênero: animação. 
aos 12 anos, pepe mora 
com sua avó, uma 
bruxa-empresária, e 
descobre que é adotado. 
ao saber que seus pais 
estão vivos, ele parte em 
uma aventura para 
encontrá-los. o menino 
atrai a atenção de 
edmundo, um vilão que 
precisa da energia das 
crianças para se tornar 
imortal.
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