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17 jogos sensoriais
18 leitura ao pé do ouvido
18 jogos para todos
19 domingo no parque
19 jogos de videogame
Fotos da biblioteca: Equipe SP Leituras.

As atividades podem ser alteradas. Confira a programação atualizada no site: http://bvl.org.br

especial
espetáculo:
João e Maria

Outubro é tradicionalmente
conhecido pelo Dia das Crianças,
mas aqui na biblioteca a festa
vai ser ainda maior pois
resolvemos juntar duas outras
comemorações à data: o Dia
Nacional da Leitura e o mês do
SP Gastronomia. Ou seja, vai ter
comida, criança e livros... quer
mais? Então acompanhe
a programação pelo selo
de garfinho verde.
D
 omingo, dia 13.
4

OFICINA MINICHEF: A cozinha encantada
dos contos de fada - João & Maria
A literatura dentro da cozinha. Com auxílio de ferramentas
lúdicas, a contação da história João e Maria serve de inspiração
para que os pequenos participantes façam biscoitos decorados,
receita inspirada no conto.
D
 as 11h30 às 13h30.
Com chef Andy Giacometti. Indicado para crianças entre 7 e 12 anos.
Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

À
 s 16 horas.
Com a Cia. Le Plat du Jour.
Não é necessário
inscrição.

tucca fest

ESPECIAL
GASTRONOMIA
E DIA DA LEITURA

Adaptação ecológica
para o clássico dos
Irmãos Grimm, João
e Maria, em que duas
pássaras - Bicudona
e Bicudinha - querem
ir embora da floresta
por causa do
desmatamento, e
querem mudar do
ramo do “avoar” para
o ramo do “cantar”.

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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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.

4K
 afka e a boneca viajante,
de Jordi Sierra I Fabra.

11 C
 uidado com o menino,
de Tony Blundell.

18 F lávia e o bolo de chocolate,
de Miriam Leitão.

25 M
 inha professora é um monstro,
de Peter Brown.
Com equipe BVL.
S
 ábados e domingos às 16 horas.

5A
 árvore generosa, de Shell

Silverstein. Com Paulo Federal.

6A
 lebre e a tartaruga, de La Fontaine.
Com o Grupo Três Marias e Um João.

6

12 Saladinha de queixas, de Tatiana

Belinky. Com a Cia. Duo Encantando.

13 Espetáculo João e Maria
- veja na p. 5.

19 O
 poeta da terra do sol, inspirado

na vida e obra de Carlos Drummond
de Andrade. Com interpretação
em Libras. Com a Cia. Três Lunas.

20 Nós, de Eva Furnari. Com a Cia.
do Tok Tok.

26 A casa mal-assombrada, de

Gislayne Avelar Matos e Inno Sorsy.
Com interpretação em Libras. Com
Mirela Estelles e Amarilis Reto.

27 S
 aci: a origem, de Ilan Brenman.
Com Willian Gama.

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.

2 Confecção de brinquedos: gira-gira.
9 Produção de pulseiras.
16 Faça um marcador de páginas.
23 Aprenda a fazer um porquinho.
30 C
 onfecção de monstrinhos para
o Dia das Bruxas.

Com equipe BVL. A partir de 7 anos.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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infantil
BRINCANDO E
APRENDENDO

Toda semana intervenções,
jogos teatrais, atividades
rítmicas e brincadeiras
educativas.
S
 extas-feiras,
das 15h30 às 16h30.
4 Paraquedas.
11 Minicampeonato
de futebol.
18 Caça ao tesouro.
25 Futebol Gulliver.
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.

PONTOS MIS

Biblioteca também é
lugar de ver filme!
Domingo, dia 20, às 14 horas.

Castelo Rá-Tim-Bum, O Filme
(dir.: Cao Hamburger; Brasil; fantasia;
1999;107 min.; livre).

Nino é um aprendiz de feiticeiro que
vive com os tios Morgana e Victor há
300 anos. Procurando ter uma vida
normal como todos os garotos, ele
acaba se envolvendo, sem querer, no
roubo do livro de magias da tia.
Em parceria com o Museu da Imagem
e do Som (MIS).
Não é necessário inscrição.
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jovem
Na BVL, a galera
se reúne para
discutir temas
relacionados à
música, literatura,
poesia, atualidade
e ainda soltar a voz
e fazer um som.
Q
 uintas-feiras,
das 16 às 17
horas.

Com equipe BVL.
A partir de 13 anos.
Não é necessário
inscrição.
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COMPARTILHANDO SABERES: Yoga

OFICINA: CRIAÇÃO
DE HISTÓRIAS EM
QUADRINHOS

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.

Aprenda a desenvolver narrativas
de histórias em quadrinhos,
passando por todas as etapas
do processo, desde a criação de
personagens e elaboração de
roteiro, até finalização e publicação.
Ao final, o participante poderá
desenvolver um projeto de HQ.

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.

T
 erças-feiras, dias 8, 15,
22 e 29, das 14h30 às 17h30.

Com Mary Cagnin.
Carga horária: 12 horas.
Inscrições: pelo link www.bvl.org.
br/inscricao (até esgotarem
as vagas).

CAFÉ COM
PSICÓLOGO

A série de encontros
continua! Se você é
graduando de Psicologia
ou é profissional da
educação e saúde mental,
venha aprofundar e trocar
conhecimentos
sobre a área.
Q
 uartas-feiras,
dias 9 e 23, das 15h30
às 17 horas.

Mary Cagnin Studio

LUAU BVL

adulto

Mediação: Daniel Wajss
(em contrapartida à
residência do coworking
da BVL).
Não é necessário inscrição.

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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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.
S
 exta-feira, dia 25,
das 15 às 17 horas.

A mulher de pés descalços, de
Scholastique
Mukasonga.
Com
equipe BVL.
Não é
necessário
inscrição.
12

VIAGEM
GASTRONÔMICA

O livro Hibisco roxo, da
escritora Chimamanda Ngozi
Adichie, conduz o encontro
deste mês, que passeia pela
história e os costumes da
Nigéria. O destaque fica por
conta dos pratos e sabores
tradicionais africanos que
permeiam todo o romance
e os participantes vão poder
degustar.
S
 ábado, dia 5, das 15h30
às 17 horas.

Com Dolores Freixa
e Solange Botura.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.

bia maida fotografia

adulto
SEGUNDAS
INTENÇÕES

Bate-papo com a
escritora Índigo.
S
 ábado, dia 12,
das 11 às 13 horas.

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

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.
Sexta-feira, dia 4, às 14 horas.

Reflexões de um liquidificador
(Dir.: André Klotzel; Brasil; 2010; comédia;
80 min.; 16 anos). Elenco: Selton Mello, Ana
Lúcia Torre, Germano Haiut.

Nesta comédia-suspense, um
liquidificador ganha voz e conversa
com sua proprietária, D. Elvira. Ele a
faz enxergar o casamento com seu
marido Onofre de maneira diferente.
Não é necessário inscrição.

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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adulto
CURSO: O CORDEL
BRASILEIRO: TRADIÇÃO,
DIÁLOGOS E ATUAÇÃO

Conheça um pouco mais sobre o cordel,
como surgiu, sua poética, quais são os
principais autores e como ele conversa
com a literatura brasileira e outras
expressões artísticas.
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: 22 horas. Indicado para pessoas
acima de 18 anos, professores, bibliotecários
e público em geral interessado no tema.
Realizado pelo Projeto AEL (Academia
Estudantil de Letras) da Secretaria Municipal
de Educação de São Paulo.
Inscrições: pelo link www.bvl.org.br/inscricao
14

EXPOSIÇÃO - LIBERTAS: LEITURA
E LITERATURA NAS PRISÕES
Dois caminhos distintos marcam 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,
os conflitos e as transgressões. Esta exposição
busca, então, aproximar estes dois mundos ao
reunir obras clássicas da literatura sobre o
cárcere e obras produzidas por pessoas presas.
V
 isitação: terça a domingo, das 9h30 às 18H30.
Até 20 de outubro.

Organização da mostra e das atividades paralelas:
Fórum Cultura, Trabalho e Cidadania.
Não é necessário inscrição.

ATIVIDADES PARALELAS (não é necessário inscrição)
Oficina: A remição de pena por meio da
leitura na Penitenciária Feminina da Capital
A atividade visa compartilhar as experiências de mediação
de leitura numa unidade prisional feminina por mediadores
de leitura-literatura da USP.
D
 omingo, dia 6, das 14h30 às 16h30.
Com Vima Lia de Rossi Martin, professora e pesquisadora da
FFLCH-USP que integra o Projeto Travessia na Penitenciária
Feminina da Capital.

Roda de conversa: A remição de pena
por meio da leitura, dilemas e desafios
O encontro busca um diálogo sobre a remição da pena
pela leitura e o direito à cultura e educação, abordando
aspectos formais e instrumentalização da leitura pelo
sistema de Justiça.
S
 ábado, dia 12, das 14h30 às 16h30.
Com a Equipe Educativo.

Roda de conversa:
Identidade e diversidade Liberdade das vozes
pela escrita
Reflexão crítica sobre as práticas de
mediação de leitura com grupos em alta
vulnerabilidade e sob a custódia do Estado.
S
 ábado, dia 19, das 14h30
às 16 horas.

Com Charles W. Bordin, diretor do Centro de
Políticas Específicas (CPE/CRSC).

Sarau LI BERTAS
Cena aberta para intervenções.
Sábado, dia 19, das 16 às 17 horas.
Com André Luzzi de Campos, executivo
público do Grupo de Capacitação
Aperfeiçoamento e Empregabilidade.
Biblioteca Parque Villa-Lobos

15

de olho nas inscrições
CURSO: O IMAGINÁRIO
FANTÁSTICO NA FICÇÃO

Curso de criação literária com foco
na escrita de contos fantásticos
como fantasia, horror, distopia e
realismo mágico. Os participantes
vão aprender a compor narrativas
explorando criaturas e mundos
imaginários a partir de textos
clássicos e contemporâneos.
T
 erças e quintas, dias 12, 14, 19,
21 e 26 de novembro, das 13 às
17 horas.

Com Marcelo Maluf. Carga horária:
20h. Indicado para pessoas a partir
de 16 anos.
Inscrições: a partir das 10h do dia 22
de outubro, pelo link www.bvl.org.
br/inscricao
16

todas as idades
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.

JOGOS
SENSORIAIS

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 (nos
dias 22 e 29, a
atividade será ligada
ao tema Alimentos).

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

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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todas as idades
LEITURA AO
PÉ DO OUVIDO

Neste mês, os livros apresentados
tratam, de certo modo, do tema
Alimentos. A atividade faz parte da
programação do SP Gastronomia.
Q
 uartas-feiras, das 16h30
às 17 horas.

2 A hora da estrela, de Clarice Lispector.
9 Sagarana, de João Guimarães Rosa.
16 Humana festa, de Regina Rheda.
23 G
 abriela, cravo e canela,
de Jorge Amado.

30 Alice no País das Maravilhas,
de Lewis Carroll.

Com equipe BVL.
Não é necessário inscrição.
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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.

DOMINGO
NO PARQUE

Espaço de leitura para
toda a família com
sessões de contação
de histórias no Parque
Villa-Lobos.
 omingo, dia 13,
D
das 11 às 16 horas.

Com o grupo
Tricotando Palavras.
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.
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

