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ESPECIAL FÉRIAS

AS FÉRIAS CHEGARAM  
e se você está em busca 
de um lugar divertido e 
cheio de histórias para 
curtir vem para a biblioteca 
do parque Villa-lobos. 
a cada fi nal de semana 
teremos atividades 
diferentes que apresentam 
a biblioteca e o livro como 
possibilidades de criação 
e divertimento. confi ra!  

  Sábados, das 11h às 13h.

Com a Trupe Pitirilo. 
Indicado para crianças 
a partir de 5 anos.

Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.
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 5Biblioteca Parque Villa-Lobos

dia 05 
Oficina: Pela sOmbra
reconte as histórias de Reinações  
de Narizinho, de Monteiro lobato, 
fazendo uso de uma técnica milenar 
e mágica: o jogo de luz e sombra.

dia 12 
livrO-Tv
que tal ficar do outro lado da 
 telinha e criar o seu próprio desenho 
animado? Nessa oficina você pode 
confeccionar o seu aparelho de 
televisão, desenhar e contar as  
suas histórias ao mundo.

dia 19 
HisTórias Para criar
Monte e desmonte fábulas e 
histórias da literatura infantil  

para criar uma história nunca antes 
ouvida. todo mundo participa  
do processo: como e quem serão  
os personagens, qual o cenário  
e o enredo? e depois que a história 
estiver pronta, será um livro único, 
pensado e ilustrado coletivamente. 

dia 26 
fábrica de sOns
crie os mais diversos instrumentos  
e objetos musicais: clavas, tambores, 
flautas, tampofone, reco-reco, 
chocalhos, cuícas, apitos entre 
outros; tudo isso fazendo uso de 
materiais do cotidiano. depois, será 
eleito um livro da biblioteca para  
que seja lido e cada um pode utilizar 
o seu instrumento para fazer  
a sonorização dessa história.
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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.
4  As cores do mundo de Lúcia, 

de Jorge fernando dos santos.
11  A menina do feijão suculento, 

de stela barbieri.
18  O fl autista de manto malhado 

em Hamelin, de robert browning. 

Com equipe BVL.

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

Hans christian andersen. com Kelly Orasi.
6  O menino que via com as mãos, 

de alexandre azevedo. com a cia. 
som em Prosa. 

12  Qual é o nome dele? baseado no conto 
rumpelstilzchen, dos irmãos Grimm. 
com a cia. mapinguary.

13  A volta ao mundo em 80 dias, de Julio verne. 
com a cia. ruído rosa.

19  A porta do coração, recontado por neil 
Philip. com a cia.conte com elas.

20  O rouxinol e o imperador da China, de Hans 
christian andersen. com a cia. do mar.

26  Dona baratinha, recontado por ana maria 
machado. com interpretação em libras.  
com mirela estelles e amarilis reto.

27  A princesa de Jericoacoara, recontado
por silvia salerno. com interpretação 
em libras. com chris cruz e bruna brancati.

FERiadO! dia 25 - aNiVERSÁRiO 
da CidadE dE SÃO PaULO
13h   Um passeio pela cidade de São 

Paulo, de iracema cerdán Galves. 
com Tricotando Palavras.
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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.

2  escreva seu nome em braille. 
9 crie seu autorretrato.  
16  Jogo da velha com rosto 

de compositores. 
23 cidade em um quebra-cabeça.
30 dê voz aos personagens. 

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 25).

4 crie sua história. 
11  mini campeonato 

de futebol.
18 Tour por sP. 
Com equipe BVL. 
A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.

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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INFANTIL

espetÁculo: 
RÁDIO VARIÉTÉ 
três artistas do teatro de variedades num 
local público começam a instalar uma 
parafernália “um tanto” tecnológica, porém 
aparentemente obsoleta. aos poucos este 
conjunto toma forma de um estúdio de 
rádio-circo-teatro, onde desfi larão atrações 
jornalísticas-dramático-musicais. Neste 
espetáculo, que é uma homenagem ao 
palhaço brasileiro e ao rádio, os artistas e o 
público farão parte de um programa sobre 
simples memórias, desejos e emoções, que 
constroem a grande e complexa relação 
humana dos cidadãos comuns. queridos 
ouvintes, com vocês rÁdio VariÉtÉ!

  Sexta-feira, dia 25, às 16 horas.  
Com a Cia. LaMínima 
Não é necessário inscrição.

PEQUENOS CINEASTAS
ofi cina que ensina as crianças técnicas 
básicas de fi lmagem pelo celular. as 
atividades envolvem a concepção do 
roteiro, escolha do cenário, iluminação, 
gravação e edição - tudo produzido por 
um smartphone. ao fi nal, o grupo 
produz um minidocumentário cuja 
temática é a leitura.

  Domingo, dia 20, das 14h às 17h.
Com o diretor e produtor audiovisual 
Danilo Belchior (residente do coworking da 
BVL). Indicado para pessoas de 8 a 14 anos. 
Inscrições a partir do dia 8 de janeiro 
pelo link www.bvl.org.br/inscricao.  

Obs: É necessário que o pai/mãe ou 
responsável legal do participante assine 
um termo de autorização de uso de 
imagem no início da atividade.
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 11Biblioteca Parque Villa-Lobos

JOVEM

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. A partir 
do dia 9 de janeiro 
(não haverá aula 
no dia 25).

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

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

roda de coNVersa: 
BENEFÍCIOS E 
MALEFÍCIOS DO 
USO DA INTERNET 
Vamos debater abertamente 
as problemáticas das redes 
sociais, o excesso de 
informação e seus impactos 
na educação?

  Sábado, dia 19, 
das 11h às 13h.

Com o psicólogo e mestre 
em neurociências, Daniel 
Stephan Wajss (residente 
do Coworking da BVL). 

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

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

2019-GuiaBVL-jan.indd   12 21/12/18   17:36



 13Biblioteca Parque Villa-Lobos

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 22 e 29, 
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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ADULTO

eXposiÇÃo FotoGrÁFica: 
ARQUITETURA MODERNISTA 
DE KAUNAS
apresentada pelo consulado Geral da lituânia 
em são paulo, e em parceria com a secretaria 
da cultura do estado de são paulo, secretaria 
do Meio ambiente do estado de são paulo 
e a biblioteca parque Villa-lobos, a exposição 
reúne fotografi as da arquitetura do início do 
século XX de kaunas - segunda maior cidade 
da lituânia. esta arquitetura, em pouco mais 
de 20 anos, deu à cidade um novo rosto - 
o da bauhaus da europa moderna -, que 
até hoje conserva uma aura inextinguível.

 De terça a domingo, das 9h30 às 18h30. 
Até 20 de janeiro de 2019.
Curadoria: Gintaras Balčytis, diretor 
do Festival de Arquitetura de Kaunas. 

Não é necessário inscrição.

EXPOSIÇÃO: lembra, corpo?
a exposição é uma seleção de narrativas de 
histórias de vida do acervo produzido no ano de 
2018 pelo Museu da pessoa. reúne fotografi as, 
imagens e palavras e propõe uma refl exão sobre 
a relação entre o corpo e a memória. cada corpo 
tem sua história. em cada corpo cabem muitas 
histórias. lembra, corpo? desafi a cada um de 
nós a refl etir sobre como o corpo e a memória 
se conectam e se misturam, seja com as nossas 
próprias histórias de vida seja com as dos outros.

  Abertura: quarta-feira, 30 de janeiro às 10h30. 
Visitação: de terça a domingo, das 9h30 às 
18h30, até o dia 3 de março.

Com a curadoria de Diógenes Moura e com 
fotografi as bordadas pelo artista Nário Barbosa.  

Não é necessário inscrição.
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TODAS AS IDADES

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 18,  
das 15 às 17 horas.

Não verás país nenhum, de ignácio 
de loyola 
brandão.

Com 
equipe BVL.

Não é 
necessário 
inscrição.

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. 
(Não haverá 
atividade no dia 1º).

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

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.

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.

2 A metamorfose, de franz Kafka

9 Laika, de nick abadzis

16  A autobiografi a de Martin Luther King, 
de martin luther King 

23  A casa da vovó: uma biografi a do DOI-
CODI (1969-1991), o centro de sequestro, 
tortura e morte da ditadura militar: 
histórias, documentos e depoimentos 
dos agentes do regime, de marcelo Godoy. 

30 Prisioneiras, de drauzio varella.

Com equipe BVL.

Não é necessário inscrição.
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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 27,
das 11 às 16 horas.

Com o Núcleo Educatho.
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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DE OLHO NAS INSCRIÇÕES 2019!

OFICINA ESPALHAFATOS
quer ser repórter? então eis 
a chance de vivenciar o jornalismo 
na prática. Nesta ofi cina, você 
aprenderá técnicas de entrevista 
e aplicará seus conhecimentos 
com um artista convidado 
surpresa. o trabalho será 
publicado no jornal espalhafatos. 

  Quinta e sexta-feira, dias 21 
e 22 de fevereiro de 2019, das 
14h30 às 17h30.

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

Inscrições a partir do dia 20 
de dezembro, pelo link 
www.bvl.org.br/inscricao

curso: QUADRINHOS DE AUTOR
crie sua própria história em quadrinhos ou novela gráfi ca. e aprenda 
noções de roteiro e desenvolvimento em imagens e narrativa, além 
de enquadramento, plano, composição de página e espelho. 

  Terças e quintas-feiras, do dia 12 de março 
a 4 de abril de 2019, das 14h30 às 17h30. 

Com Lourenço Mutarelli, escritor e quadrinista. Indicado para pessoas 
a partir de 15 anos. Carga horária: 24 horas. Inscrições a partir do 
dia 20 de dezembro, pelo link www.bvl.org.br/inscricao
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curso: A PALAVRA 
É NOSSA ÂNCORA
um curso para discutir 
literatura, mercado editorial 
e o trabalho das livrarias. 
e ainda, aprender como 
funciona o processo de 
criação e edição de um livro.

  Quartas e sextas-feiras, 
do dia 06 de fevereiro 
a 15 de março de 2019, 
das 15h às 18h. 

Com Evandro Aff onso Ferreira. 
Indicado para pessoas a partir 
de 15 anos. Carga horária: 36h.

Inscrições a partir do dia 20 
de dezembro, pelo link 
www.bvl.org.br/inscricao

OFICINA DE 
PALHAÇARIA
a ofi cina desenvolve na teoria 
e prática os conceitos da 
palhaçaria. traz a visão dos 
parlapatões sobre a arte da 
palhaçaria, inclui a história 
do circo e dos palhaços 
e investigações 
contemporâneas. 

  Dias 12, 13, 14, 19 e 20 de 
fevereiro de 2019, das 14h 
às 17h. 

Com Hugo Possolo. Indicado 
para pessoas a partir de 16 
anos. Carga horária 15h.

inscrições a partir do dia 20 
de dezembro, pelo link 
www.bvl.org.br/inscricao

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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