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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.

6  Independência ou morte!, de 
Juliana de Faria (em referência ao 
dia da independência do Brasil).

13  A mulher que matou os peixes,  
de Clarice lispector.

20  A noite do sembar brilhante,  
de durga Bai (em referência  
ao dia da Árvore).

27  Daniel no mundo do silêncio, de 
Walcyr Carrasco (em referência 
ao dia nacional do surdo).

Com equipe BVL.

  Sábados e domingos, às 16 horas. 

1o  Tom tico taco, de Kevin 
Crossley-Holland. Com  
o Grupo teatro de sobras.

7  A independência do Brasil,  
de andré diniz (em referência 
ao dia da independência do 
Brasil). Com andi rubinstein.

8  A cigana que sabia tudo,  
de Florencia Ferrari. Com  
o grupo Ginga e Prosa.

14  A festa na terra da mandioca, 
baseado nas obras de luís 
da Câmara Cascudo. Com  
a trupe Borboletras.

15  Plantando as árvores do 
Quênia: a história de Wangari 
Maathai, de Claire a. nivola 
(em referência ao dia da 
Árvore). Com lilian 
marchetti.

21  Tom, de andré neves (em 
referência ao dia nacional  
de luta da Pessoa com 
deficiência). Com Heidi 
monezzi.

22  Delgadina, de Celina 
Bodenmuller e Fabiana 
Prando. Com a Cia. de  
teatro nóis na mala.

28   O pássaro bem verde,  
de italo Calvino. Com 
interpretação em libras 
(em referência ao dia 
nacional do surdo).  
Com a Cia. três lunas.

29  O silêncio de Julia, de Pierre 
Coran. Com interpretação 
em libras (em referência  
ao dia nacional do surdo). 
Com o Grupo #Boralê.
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infantil

brincAndo e 
Aprendendo
toda semana intervenções,  
jogos teatrais, atividades  
rítmicas e  brincadeiras 
educativas.

  Sextas-feiras,  
das 15h30 às 16h30. 

6  Quiz online: independência  
ou morte.

13 Black stories.
20  Brincadeira de estourar 

bexigas.
27 Jogos de tabuleiro. 
Com equipe BVL.  
A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.

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.
4  decore sua bandeira do Brasil (em referência 

ao dia da independência do Brasil).
11  Faça seu próprio solta-bolha-de-sabão.
18  Crie sua própria árvore, a partir do livro  

A vida secreta das árvores, de Bhajju 
shyam, durga Bai e ram singh urveti (em 
referência ao dia da Árvore).

25  Jogo da memória em libras (em referência 
ao dia nacional do surdo).

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, 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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jovem

LUAU bVL
Na bVl, a galera
se reúne para
discutir temas
relacionados à
música, literatura,
poesia, atualidade
e ainda soltar a 
voz e fazer um 
som. 

  Quintas-feiras,  
das 16 às 17 
horas.

Com equipe BVL.   
A partir de 13 anos. 

Não é necessário 
inscrição.

compArtiLHAndo 
sAberes: plaNtão 
de dúVidas de 
MateMática
tem dúvidas de Matemática? 
a bVl é o lugar para resolvê-
las e garantir sua nota. 

  Quintas-feiras, das  
15 às 16 horas.

Com o professor George 
Humberto Bezerra. Para 
estudantes do Ensino 
Fundamental 2 e Ensino Médio.

Inscrições: diretamente no 
balcão de atendimento da BVL.

literatura FantÁstiCa
o Viagem literária prossegue rodando 
pelo estado de são paulo e dessa vez 
faz uma parada na bVl apresentando 
um pouco da literatura Fantástica  
que tem sido produzida no brasil.  
o convidado será o escritor André 
Vianco, autor de títulos de terror, 
suspense e sobrenatural, tendo já 
atingido a marca de 1 milhão de 
exemplares vendidos. 

  Quarta-feira, dia 25, às 10 horas.

Vagas limitadas, preenchidas por  
ordem de chegada. Mais informações: 
agenda@bvl.org.br



10  11Biblioteca 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 e o relaxamento. 

  Terças-feiras, 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.

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 27,   
das 15 às 17 horas.

O filho mais velho de Deus, 
de lourenço 
mutarelli.

Com  
equipe BVL.

Não é  
necessário 
inscrição.

segUndAs intenÇÕes
bate-papo com a escritora  Veronica stigger.

  Sábado, dia 14, das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel da Costa Pinto.

Não é necessário inscrição.  declaração  
de atividades complementares para  
estudantes universitários.
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adulto

pontos mis
biblioteca também é lugar  
de ver filme! em parceria  
com o Museu da imagem e do som (Mis), o projeto promove  
o contato com obras do cinema, de modo gratuito.

 Sábado, dia 7, às 14 horas.
 Domingo, dia 15, às 14 horas.

benzinho
(direção: Gustavo Pizzi; Brasil; 2018; drama; 97 minutos; 12 anos).  
elenco: Karine teles, otávio müller, adriana esteves, Konstantinos 
sarris, entre outros.

irene (Karine teles) mora com o marido Klaus (otávio Müller) e 
seus quatro filhos. ela está terminando os estudos enquanto se 
desdobra para complementar a renda da casa e ajudar a irmã 
sônia (adriana esteves). Mas quando seu primogênito Fernando 
(Konstantinos sarris) é convidado para jogar handebol na 
alemanha, ela terá poucos dias para superar a ansiedade e 
ganhar forças antes de mandar seu filho para o mundo.

Não é necessário inscrição. 

cAFé com 
psicÓLogo
a série de encontros continua! 
se você é graduando de 
psicologia ou é profissional  
da área da educação e saúde 
Mental, venha aprofundar  
e trocar conhecimentos sobre  
a psicologia com recursos 
culturais, como leitura de 
textos e visualização de 
trechos de filmes.  

  Quartas-feiras, dias 11 e 25, 
das 15h30 às 17 horas.

Mediação de Daniel Wajss  
(em contrapartida à residência  
do coworking da BVL).

Não é necessário inscrição.

VirginiA 
ArtigAs: 
HistÓrias de 
arte e politica
a historiadora rosa 
artigas realiza bate-papo, 
seguido de sessão de 
autógrafos, sobre seu 
novo livro, que reúne 
histórias da trajetória de 
sua mãe, a artista plástica 
Virginia artigas. 

  Sábado, dia 28,  
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel  
da Costa Pinto. 

Não é necessário  
inscrição.
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adulto de olho nas inscrições

cUrso: o cordeL 
brAsiLeiro - tradição, 
diálogos e atuação 
conheça o processo histórico do cordel 
brasileiro, seus elementos constitutivos, 
principais autores e gerações, e a 
geografia política de aparecimento  
do cordel no território nacional.  

  Quartas e sextas-feiras, dias 9, 11, 16, 
18, 23 de outubro, das 14 às 18 horas + 
duas horas não presenciais. 

Com Aderaldo Luciano dos Santos. Carga 
horária total: 22h. Indicado para pessoas 
acima de 18 anos, professores, bibliotecário 
e público em geral interessado no tema. 
Projeto AEL (Academia Estudantil de Letras) 
da Secretaria Municipal de Educação.

Inscrições: a partir das 10h do dia 10 de 
setembro, pelo link www.bvl.org.br/

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 smArtpHone (+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.

sArAU nA bVL
em setembro, a bVl recebe o Sarau Afrobase,  
espaço para a interação artística e cultural, em que  
o microfone é aberto ao público para intervenções 
poéticas/musicais e/ou performances. 

  Domingo, dia 22, das 14 às 17 horas.

Organização: Instituto Nação. Não é necessário inscrição.

eXposiÇÃo - libertas: leitura 
e literatura Nas prisÕes 
dois caminhos distintos singularizam  
a experiência humana: a escrita/ leitura,  
e a prisão. o primeiro possibilita a liberdade, 
mesmo quando o corpo está restrito, imóvel.  
Já o segundo revela a nossa condição, ainda 
limitada, de lidar com o diverso. esta exposição 
aproxima estes universos ao reunir obras 
clássicas da literatura sobre o cárcere e obras 
produzidas por pessoas presas. Haverá ainda 
rodas de conversa com especialistas e 
egressos do sistema prisional.

  Abertura da exposição: 21 de setembro,  
às 11 horas.  Visitação: de terça a domingo, 
durante o horário de funcionamento da 
biblioteca. Até 20 de outubro.

Organização: Fórum Cultura, Trabalho  
e Cidadania. Não é necessário inscrição. 
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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.

4  Brasil: uma biografia, de lilia moritz 
schwarcz (em referência ao dia da 
independência do Brasil).

11  aquecimento segundas intenções BVl: 
Os anões, de Veronica stigger.

18  Super 30 anos, organização  
editora abril.

25  Suicidas, de raphael montes. 

Com equipe BVL.

Não é necessário inscrição. 

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 

Com equipe BVL.  
A partir de 11 anos. 
Vagas limitadas, 
preenchidas por  
ordem de chegada.
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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 1º,  
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 mais 
uma opção de 
diversão: uma sala 
equipada com os 
jogos de videogame 
mais legais do 
momento. 

  De terça a 
domingo, das  
9h30 às 18h30.

Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.

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.
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