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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.
S
 extas-feiras, às 15 horas.

3O
 palhaço está em greve,
de Marco Tulio Costa.

10 A
 origem do amor, de Lecticia
Dansa e Salmo Dansa.

17 O
 livia tem dois papais,
de Marcia Leite.

24 C
 oração de inverno, coração

de verão, de Leticia Sardenberg
e Alexandre Rampazo.

31 O
 duende da ponte, de Patricia
Rae Wolff.
Com equipe BVL.
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S
 ábados, domingos e feriados, às 16 horas.

1º M
 inhas contas, de Luiz

Antônio. Com o Coletivo
Cafuzas.
4 • 11h30• A pílula falante,
de Monteiro Lobato.
Com Paula Dugaich.
5A
 raposa e o corvo, de
Monteiro Lobato.
Com o Grupo Recantação.
11 A
 biblioteca de Babel,
de Jorge Luis Borges.
Com o grupo Ginga
e Prosa.
12 O
 gigante de meias
vermelhas, de Pierre
Gripari. Com a Trupe
Pitirilo.
18 O
 alfaiate desatento,
de Regina Machado.
Com interpretação

em Libras. Com Mirela
Estelles e Amarilis Reto.
19 O casamento da onça
com a filha da cotia,
de Ricardo Azevedo.
Com Os Tapetes
Contadores de Histórias.
25 O
 menino e a onça:
como os Kaiapós
conquistaram o fogo
e aprenderam a caçar,
de Walde-Mar de
Andrade e Silva.
Com o Grupo #BoraLê.
Com interpretação
em Libras.
26 H
 ocus pocus:
um pai de presente,
de Kiara Terra.
Com Kiara Terra.
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 (no dia 1º não haverá
atividade).
8C
 onfecção de marcador de páginas com
personagens da Literatura Brasileira.
15 Confecção de animais com material
reciclável.
22 Confecção de chaveiro pompom.
29 Monte seu toy art de personagens geek
(em homenagem ao Dia do Orgulho Geek).

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.
3 Caça ao tesouro.
10 Criando histórias.
17 Jogo de boliche com
material reciclável.
24 Jogos na sala de games.
31 Jogo da velha em movimento.
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.
 ábados e domingos,
S
das 10h30 às 11h15.

Com equipe BVL.
Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.
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JOVEM
BEBÊS OCUPAM
COM MASSINHAS
COMESTÍVEIS

Bebês de até 2 anos
brincam com massinhas
de modelar coloridas feitas
de alimentos e corante
alimentício. Deste modo,
está criada a conexão entre
pais e filhos por meio da
observação e da presença.
 ábado, dia 25,
S
das 14h30 às 15h10.

Com Luísa Alves (atividade
em contrapartida à residência
do coworking BVL).
Vagas limitadas,
preenchidas por ordem
de chegada.

CURSO DE
LITERATURA PRÉVESTIBULAR

Vai prestar a Fuvest? Com
este curso, os alunos vão
conseguir resolver as questões
relacionadas às obras literárias,
pois a narrativa dos livros será
esmiuçada e compreendida e
assimilada com propriedade.
 erças-feiras, dias 7, 14, 21
T
e 28 de maio; 4 e 11 de junho, das
15 às 17 horas (os encontros são
independentes).

Confira no site na BVL quais obras
serão trabalhadas nas próximas
datas. Com Naiara Costa dos Santos.
Vagas preenchidas por ordem
de chegada. Não é necessário
inscrição.
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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JOVEM
COMPARTILHANDO
SABERES: PLANTÃO
DE DÚVIDAS DE
MATEMÁTICA
Venha resolver suas dúvidas
e assim tirar notas melhores
na matéria.
Quintas-feiras,
das 15 às 16 horas.

Com o professor George
Humberto Bezerra. Para
estudantes do Ensino
Fundamental 2 e Ensino Médio.
Inscrições: no balcão de
atendimento da BVL.
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LUAU BVL

Na BVL, a galera
pode se reunir para
discutir temas
relacionados à
música, literatura,
poesia, atualidade e
ainda se apresentar!
Q
 uintas-feiras,
das 16 às 17
horas.

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

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.
 erças-feiras, das 17h15 às 18h15.
T
(no dia 7 não haverá atividade).

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.
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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ADULTO

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

Angola
Janga, de
Marcelo
D’Salete.
Com
equipe BVL.
Não é
necessário
inscrição.
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SEGUNDAS
INTENÇÕES

Bate-papo com
o escritor Milton
Hatoum.
S
 ábado, dia 11,
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel
da Costa Pinto.
Não é necessário
inscrição.
Declaração
de atividades
complementares
para estudantes
universitários.
MARCOS ALVES

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.

OFICINA: TUDO É FICÇÃO

MARKETING DIGITAL

Como transformar uma ideia, uma
cena ou um sentimento num texto
que seja lido com entusiasmo pelo
leitor? Nesta oficina, o participante
aprende caminhos e estratégias para
a construção da escrita de um texto
ficcional a partir de elementos do
cotidiano, dando destaque para
temas que são essenciais à prosa
de ficção, como o enredo, as
personagens e o narrador.

O seminário discute como
empreendedores podem,
por meio do marketing
digital, ganhar espaço e
destaque positivo no
mercado, usando as
principais redes sociais para
desenvolver estratégias de
fidelização com seu público.

Quartas
e sextas-feiras, dias 22,

24, 29 e 31, das 14 às 16h30.

Com Gustavo Mendonça
(atividade em contrapartida
à residência do coworking
da BVL).

Com Marcelo Maluf. Carga horária: 10
horas. Indicado para pessoas a partir
de 15 anos.

Sábado,
dia 11, das

14h30 às 16h30.

Não é necessário inscrição.

Inscrições: a partir de 2 de maio, pelo
link www.bvl.org.br/inscricao
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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ADULTO
BATE-PAPO:
MULHERES CRIATIVAS

A designer Nini Ferrari promove
bate-papo e sessão de autógrafo
do livro Mulheres criativas - 100
histórias de mulheres inspiradoras.
O objetivo do encontro é inspirar,
gerar conexão, autoconhecimento,
e acolher –através da exposição –
os processos criativos e histórias
sinceras de artistas que
enfrentaram seus medos
e inseguranças.
D
 omingo, dia 26, das 15
às 17 horas.

Com a participação das artistas
Moara Brasil e Karen Dolorez.
Projeto realizado por meio do ProAC.
Não é necessário inscrição.
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DE OLHO NAS INSCRIÇÕES!

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.
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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TODAS AS IDADES
JOGOS
SENSORIAIS

Contação de
histórias: Siga a
seta!, de Isabel
Minhós Martins.
T
 erça-feira,
dia 21, às 10 horas
e às 15 horas.

Com a Cia. do
Liquidificador.
Não é necessário
inscrição.
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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.

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
(no dia 1º não haverá atividade).
8 Aquecimento Segundas Intenções:
A noite da espera, de Milton Hatoum.
15 Meio ambiente e reciclagem: um caminho
a ser seguido, de Everton Luiz Nani (em
comemoração ao Dia Internacional
da Reciclagem).
22 Simpatia pelo demônio, de Bernardo Carvalho.
29 Por uma geografia nova: da crítica da geografia
a uma geografia crítica, de Milton Santos
(em homenagem ao Dia do Geógrafo).

Com equipe BVL.
Não é necessário inscrição.

JOGOS PARA TODOS!
Oficina de xadrez
Os participantes aprendem as regras, os
movimentos das peças e algumas táticas,
além de disputar partidas. Pessoas com
deficiência visual dispõem de tabuleiros
adaptados.
S
 ábados, das 15 às 17 horas.

Com a FOX (Formação e Orientação de
Xadrez). Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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TODAS AS IDADES
BATE-PAPO COM
MAURICIO DE SOUSA
E REGINA ZILBERMAN

Já pensou as histórias Narizinho
Arrebitado e O Sítio do Picapau
Amarelo, de Monteiro Lobato, na
figura dos personagens de Mauricio
de Sousa? Então não perca essa
oportunidade incrível para
conhecer o projeto.
S
 ábado,
dia 4, a partir
das 15 horas.
Retirar senhas
a partir das 9h30.
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DOMINGO
NO PARQUE

Espaço de leitura
para toda a família
com sessões de
contação de histórias
no Parque Villa-Lobos.
 omingo, dia 19,
D
das 11 às 16 horas.

Com a Cia. Mapinguary.
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.
D
 e terça a
domingo, das
9h30 às 18h30.
Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.

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

