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As atividades podem ser alteradas.
Confira a programação atualizada
no site: http://bvl.org.br
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CURTA A BVL NAS REDES SOCIAIS:
BVLBIBLIOTECA
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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.

Com equipe BVL.
Domingos, às 16 horas.

5 Canto à paisagem da

Bolívia, baseado na obra
de Javier del Granado
(em referência ao Dia
da Independência da
Bolívia). Com
Agrupamento Teatral.
12 A saga do balão, baseado
em alguns poemas de
Manuel Bandeira. Com
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interpretação em
Libras. Com a Cia.
Fantoccini.
19 Como nasceram as
estrelas, de Clarice
Lispector. Com
o grupo Conte com Elas.
26 Procurando firme, de
Ruth Rocha. Com a Cia.
do Tok Tok.

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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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.
Q
 uartas-feiras, das
10h30 às 11h30.

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.

S
 extas-feiras, das
15h30 às 16h30.

Com equipe BVL.
A partir de 7 anos.
Vagas limitadas,
preenchidas
por ordem de chegada.

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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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.
S
 ábados 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.
Q
 uintas-feiras,
das 16 às 17 horas.

Com equipe BVL.
A partir de 13 anos.
Não é necessário
inscrição.

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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JOVEM
COMPARTILHANDO
SABERES: YOGA
Projeto que une
conhecimentos de yoga
e textos da literatura
para promover o
autoconhecimento
e o bem-estar.

 uintas-feiras, dias 23
Q
e 30, das 16h30 às 17h50.

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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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.
S
 exta-feira, dia 31,
das 15 às 17 horas.

Como
água para
chocolate,
de Laura
Esquivel.
Com
equipe BVL.
Não é
necessário
inscrição.
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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ADULTO
SARAU
NA BVL

Este mês, a BVL
recebe o Praçarau.
S
 ábado, dia 18,
das 14 às 17
horas.

Organização:
Rogério Gonzaga
Não é necessário
inscrição.

DE OLHO NA INSCRIÇÃO!

CURSO DE PRODUÇÃO
CINEMATOGRÁFICA

Venha aprender o processo
de realização de um pequeno
filme, partindo da ideia de
sensibilização do olhar do
entorno e usando o cinema
como ferramenta na construção
de subjetividades e de relação
com o outro.
T
 erças-feiras, dias 4, 11, 18
e 25 de setembro, das 14
às 17 horas.

Com Larissa Figueiredo. Carga
horária: 12h. Indicado para
pessoas a partir de 16 anos.
Inscrições: a partir de 15
de agosto, pelo endereço
www.bvl.org.br/inscricao
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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).
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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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.
T
 erças-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.
Q
 uartas-feiras, das
16h30 às 17 horas.
Com equipe BVL.
Não é necessário
inscrição.

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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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.
 ábados, dias 11 e 18,
S
das 15h às 17h.
Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.
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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.
D
 e terça a domingo,
das 9h30 às 18h30.
Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.

VIRADA
SUSTENTÁVEL

Mobilização colaborativa
em prol da sustentabilidade.
Participe aqui na BVL de
oficinas e contações de
histórias relativas ao tema.
Confira mais detalhes
no site da biblioteca.

Sábado e domingo,
dias 25 e 26.

Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.

São Paulo

#viresuacidade

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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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.

DIVULGAÇÃO

Quartas-feiras, às 14 horas.
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Brichos 2 –
A floresta é nossa
Dir. Paulo Munhoz, Brasil,
2012, 1h23min, português,
animação, livre. Elenco
(vozes): André Abujamra,
Antonio Abujamra, Chico
Nogueira, Eneas Lour, Fabiula
Nascimento, Helio Barbosa,
Marcelo Tas, Michelle Pucci,
Paulo Munhoz e Reginda
Vogue.

Os habitantes da Vila dos
Brichos vão usar de muita
coragem, inteligência e
bom humor para defender
o futuro da cidade,
ameaçada de perder a
floresta para investidoresterroristas internacionais.

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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Parque Villa-Lobos
Av. Queiroz Filho, 1205 - CEP 05319-000
Alto de Pinheiros - São Paulo/SP.
Próximo à estação Villa-Lobos/Jaguaré da CPTM.
Telefone: 3024-2500 / www.bvl.org.br
De terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30.
Todas as atividades são gratuitas. Mais informações:
contato@bvl.org.br. Agendamentos de visitas técnicas
e monitoradas: visitasmonitoradas@bvl.org.br

