RAFAEL RONCATO

CURSO
pRÁTICO
DE CINEMA

BATE-pApO
COM RONALDO
BRESSANE

progra
mação
JULHO
2019
2019-GuiaBVL-JUL.indd 1

17/06/19 17:44

4

Julho, mês de férias, é
a ocasião perfeita para
conhecer o Brincando
e Aprendendo.
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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.

5 Macambúzio, de Vanessa
Meriqui.

12 Agora nós somos os caras,
de Susann Opel-Götz.

19 O alvo, de Ilan Brenman.
26 Uma vida de contos de

fadas - A história de Hans
Christian Andersen, de
Marcos Bagno.
Com equipe BVL.
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sábados, domingos e feriados, às 16 horas.

6 PARCERIA DPASCHOAL
11h30 - Chispa, gambá, de
Januária Cristina Alves. Com
Juliana Furlanetti. Seguido
de bate-papo com autora
Januária Cristina Alves.
16h - Lobinho e a porta, de
Silvana Rando. Com Juliana
Furlanetti.

7 A curiosa história do rock,

inspirado nas obras de Keith
Richards e Ilan Brenman.
Com interpretação em
Libras. Com o Grupo #BoraLê.

9 (feriado) A Rainha da

Neve, de Hans Christian
Andersen. Com a Cia. do Mar.

13 O aniversário mágico de Nana

Buh, de Simone Viana. Com o
Grupo Mágicas Pirilampos.

14 O ﬁlho do ferreiro e a moça

invisível, de Ricardo Azevedo.
Com Andi Rubinstein.

20 Jacaré Timóteo, de Kathia
Vieira. Com a Trupe
Borboletras.

21 O gigante de meias vermelhas,
de Pierre Gripari. Com Giba
Pedrosa.

27 O pássaro do poente, de Lúcia

Hiratsuka. Com interpretação
em Libras. Com Mirela
Estelles e Amarilis Reto.

28 Segunda-feira, terça-feira, de
Kevin Crossley-Holland. Com
o Grupo Teatro de Sobras.

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.
Quartas-feiras,
das 10h30 às 11h30.
3 Desenhos com bolinhas de papel
crepom.
10 Colagem com barbante.
17 Pintura em tela.
24 Personagens para colorir com lápis
de cor, canetinhas e giz de cera.
31 Desenhos a partir do contorno da mão.

Com equipe BVL. A partir de 7 anos.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.
6
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BRINCANDO E
ApRENDENDO

Toda semana
intervenções, jogos
teatrais, atividades
rítmicas e brincadeiras
educativas.
sextas-feiras,
das 15h30 às 16h30.
5 Bolipong.
12 Jogando We Will
Rock You.
19 Mini futevôlei.
26 Corrida maluca.
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 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.
Biblioteca parque Villa-Lobos
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INFANTIL
pONTOS MIS
- FÉRIAS!
na biblioteca também passa
ﬁlme! Em parceria com o Museu da Imagem
e do Som (MIS), o projeto promove o contato
com obras do cinema, de modo gratuito.
Quarta-feira, dia 10, às 15 horas.
sábado, dia 20, às 14 horas.

Bruxarias
(Dir. Virginia Curiá; animação; livre; duração: 79 min.).

Malva e sua avó vendem produtos medicinais,
cuja fórmula é um segredo de família. O
sucesso das vendas desperta o interesse
de Rufa, o malvado dono de uma fábrica de
cosméticos, que decide raptar a senhora e
roubar a receita secreta. Malva então se junta
a uma confraria de bruxas para salvar sua avó
e, na aventura, descobre mais sobre a história
mágica de seus antepassados.
8
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JOVEM
CAMpEONATO
DE VIDEOGAME:
FUTEBOL
DIGITAL 2019
Cada jogador irá
representar um clube.
Participe e traga a
sua torcida!
sábado, dia 6, das 10
às 17 horas.

Para pessoas com até 17
anos. Vagas limitadas.
inscrições prévias no
balcão de atendimento:
de terça a sexta-feira,
das 10 às 18 horas.

LUAU BVL

na BVL, a galera
se reúne para
discutir temas
relacionados à
música, literatura,
poesia, atualidade
e ainda fazer
um som.
Quintas-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

ADULTO
CLUBE DE LEITURA

CURSO pRÁTICO
DE CINEMA

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.

Imersão num set de
ﬁlmagem, com aulas de
roteiro, direção, fotograﬁa
e edição. Tudo trabalhado
de forma coletiva, como
de fato acontece no mundo
do cinema. Ao ﬁnal do curso,
os alunos irão gravar um
curta-metragem.

sexta-feira, dia 26,
das 15 às 17 horas.

dias 23, 24, 25, 26 e 27 de
julho, das 10 às 18 horas.

Frankenstein, de Mary
Shelley.

Com Franthiesco Ballerini.
Carga horária: 36 horas.
A partir de 18 anos.
ARQUIVO PESSOAL

inscrições: a partir de 4 de
julho, pelo link www.bvl.org.
br/inscricao.

Com
equipe BVL.
não é
necessário
inscrição.
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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 e o relaxamento.
Terças-feiras, das 17h15 às 18h15.
(no dia 9 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

Bate-papo
com o escritor
Ronaldo Bressane.
sábado, dia 20,
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel
da Costa Pinto.
não é necessário
inscrição.

ALEX SILVA

Declaração
de atividades
complementares
para estudantes
universitários.

OFICInA: VIAGEM
GASTRONÔMICA

A partir do romance Írisz: as
orquídeas, da escritora noemi
Jaﬀe, descubra um pouco da
culinária húngara a partir das
memórias pessoais que carrega
a personagem central do livro.
Ao ﬁnal da atividade, os
participantes degustam as
receitas apresentadas.
sábado, dia 20, das 15h30
às 17 horas.

Com Dolores Freixa e Solange
Botura. Indicado para pessoas
a partir de 16 anos.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.

WILLIAn OLIVATO

SEGUNDAS
INTENÇÕES

12
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OFICInA DE ESCRITA
LITERÁRIA: CONSTRUÇÃO
DE pERSONAGENS

Personagens são parte muito importante
das histórias. Aliás, elas são as histórias.
Para quem escreve, é muito importante lidar
com seu desenvolvimento e criar ﬁguras que
sejam ricas, complexas e que personiﬁquem
os conceitos e características da história que
se quer contar. Essa oﬁcina busca, através
de leituras e exercícios práticos, ampliar os
recursos criativos para quem deseja
escrever prosa literária.
dias 23, 25 e 30 de julho, e 1º de agosto,
das 15h30 às 18 horas.

Com Rafael Gallo. Carga horária: 10 horas.
Indicado para pessoas acima de 16 anos.
inscrições: a partir de 4 de julho, pelo link
www.bvl.org.br/inscricao.
Biblioteca parque Villa-Lobos
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ADULTO
pONTOS MIS

O Museu da Imagem
e do Som (MIS) promove
o contato com obras do cinema por meio
de parcerias com instituições públicas
do Estado de São Paulo.
domingo, dia 7, às 14 horas.
sábado, dia 27, às 14 horas.

Que horas ela volta
(Dir. Anna Muylaert; drama; 12 anos; duração: 112 min.).
Elenco: Regina Casé, Helena Albergaria, Michel Joelsas.

Val é pernambucana e se muda para São Paulo
em busca de melhores condições de vida para
sua ﬁlha, que permanece no nordeste. Treze anos
depois, a garota precisa vir para São Paulo para
prestar vestibular. Os patrões da mãe a recebem
bem, até o momento que ela começa a revelar
sua natural personalidade e ações espontâneas.
não é necessário inscrição.
14
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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

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 9).

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

16
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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.
Quartas-feiras, das 16h30
às 17 horas.

3 Azul é a cor mais quente, de Julie Maroh.
10 Apartheid na África do Sul, de Habib
Ademola Balogun.

17 Aquecimento Segundas Intenções:
Sandiliche, de Ronaldo Bressane.

24 Cartas da prisão, de Frei Betto.
31 Insubmissas lágrimas de mulheres,
de Conceição Evaristo.

Com equipe BVL.
não é necessário inscrição.
Biblioteca parque Villa-Lobos
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TODAS AS IDADES
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.
sábados, das 15
às 17 horas.

Com a FOX (Formação e
Orientação de Xadrez).
Vagas limitadas,
preenchidas
por ordem de chegada.

18
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SALA DE
VIDEOGAMES

A BVL oferece mais
uma opção de
diversão: uma sala
equipada com os
jogos de videogame
mais legais do
momento.

DOMINGO NO pARQUE

Espaço de leitura para toda a família com sessões
de contação de histórias no Parque Villa-Lobos.

de terça a
domingo, das
9h30 às 18h30.
Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.

domingo, dia 28, das 11 às 16 horas.

Com a Cia. Duo Encantado.
não é necessário inscrição. em caso de chuva,
a atividade será realizada dentro da biblioteca.
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

nelson kon

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
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