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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.

Feriado!
2   a bruxa da rua mufetar, de Pierre 

Gripari. Com trupe Pitirilo.

9  Um porco vem morar aqui,  
de Claudia Fries.

16 Chico Juba, de Gustavo Gaivota.
23 A jornada do pequeno Senhor 
Tartaruga, de inge bergh e inge 
misschaert.
30 Valentina, de márcio vassallo.

Com equipe BVL.
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  Domingos, às 16 horas. 
4  Contos de mistério. Com a Cia.  

Pé do ouvido.

11  O Bárbaro, de renato moriconi.  
Com a Cia. do Liquidificador.

Feriado!  
15  Como o sol passou a brilhar  

no mundo, de Gislayne avelar 
matos. Com mirela estelles.

18  A quase morte de Zé Malandro, de 
ricardo azevedo. Com a Cia. bisclof.

Feriado!  
20  O baú das histórias, de Gail e.  

haley. Com a Cia. malas Portam.

25  Como surgiu a noite, conto de 
tradição indígena tupi-guarani.  
Com Willian Gama.
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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.

7 Construção de pião.
14 Como construir uma maraca
21  Confecção de bonecas 

abayomi
28   ilustração inspirada  

na sua música favorita.

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. (Não haverá 
atividade no dia 2).

9 descobrindo o passado.
16 Pinte sua bandeira.
23 Palavra musical.
30  Jogos vikings. 
Com equipe BVL.  
A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
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jOVEM

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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oFiciNa maker:  
produÇÃo de LiVros
a partir da abordagem de cada  
uma das etapas dos processos  
da produção editorial e um bate-
papo sobre o universo da literatura,  
a oficina tem o objetivo de estimular 
os participantes à confecção de um 
livro próprio. 

  Quarta-feira, dia 7, das 14 às 16h30.  
Com a autora Vanessa Meriqui. 

  Quinta-feira, dia 8, das 14 às 16h30.  
Com a escritora Maria Amália Camargo.

Indicado pessoas de 10 a 17 anos. 
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. 
(Não haverá 
atividade no dia 15).

Com equipe BVL.  
A partir de 13 anos. 

Não é necessário 
inscrição.
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compartiLHando 
saBeres: curso  
liVre - 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. (Não haverá atividade 
no dia 2).

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

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, das 17h15 às 18h15. 
(Não haverá atividade no dia 20).

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 30,   
das 15 às 17 horas.

Estrelas 
além do 
tempo, de 
margot Lee 
shetterly.

Com  
equipe BVL.

Não é  
necessário 
inscrição.
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sarau na BVL sarau das pretas: samba de poesia
em novembro, a bVl recebe o sarau das pretas, encontro artístico-literário protagonizado  
por jovens mulheres negras atuantes no cenário cultural periférico da cidade de são paulo.  
com muita poesia e sambas autorais, elas prestam homenagem às grandes compositoras  
e intérpretes do samba brasileiro, que enfrentaram o machismo e o racismo para exercer sua 
arte. acima de tudo, mostram que as mulheres também seguram a cadência do samba!

  Terça-feira, dia 20, das 14 às 16 horas.  Não é necessário inscrição.

adultO
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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? 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.

oFiciNa Viagem gastronômica 
Nesta edição, o programa traz o clássico madame 
bovary, obra de gustave Flaubert, um dos grandes 
prosadores da França no século XiX. a personagem 
principal, emma, é uma jovem criada no campo, 
sonhadora e amante de novelas românticas que, presa 
num casamento entediante, conhece a paixão por 
outro homem e a boa comida. durante a atividade 
serão preparadas as receitas sopa de cebola com 
croutons e Verrine de abacaxi, que os participantes 
terão a oportunidade de degustar ao final.

  Sábado, dia 24, das 15h30 às 17 horas. 

Com Dolores Freixa  
e Solange Botura.  
Indicado para pessoas  
a partir de 16 anos.

As vagas serão 
preenchidas por  
ordem de chegada.
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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. 
(Não haverá 
atividade no dia 20).

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

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.

7   As fantásticas invenções de 
Nikola Tesla, de nikola tesla.

14  Congresso Internacional do 
Medo, de Grace Passô.

21  Angola Janga: uma história de 
Palmares, de marcelo d’salete.

28  Coltrane, de Paolo Parisi.

Com equipe BVL.

Não é necessário inscrição.
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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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Colegas
Dir. Marcelo Galvão, Brasil, 2012, 
1h34min., aventura/comédia/
drama, livre. Elenco: Ariel 
Golndenberg, Rita Pokk,  
Breno Viola.

stallone (ariel goldenberg), 
aninha (rita pook) e márcio 
(breno Viola) são grandes 
amigos e vivem juntos em um 
instituto para portadores da 
síndrome de down. um belo dia, 
inspirados pelos filmes que 
assistem, eles têm a ideia de 
fugir para realizar seus sonhos. 
a imprensa começa a cobrir o 
caso e a polícia coloca dois 
policiais trapalhões no encalço 
dos jovens, que estão dispostos 
a viver essa grande e 
inesquecível aventura.
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