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A dica do mês é aproveitar
a Ludoteca no piso térreo.
Ah, e aos sábados também
tem aula de xadrez!

índice
Fotos da biblioteca: Equipe SP Leituras.
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CURTA A BVL NAS REDES SOCIAIS:
BVLBIBLIOTECA

{

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

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
(no dia 15 não haverá atividade).

1 º O homem que enxergava a morte,
de Ricardo Azevedo.

8A
 sopa supimpa, de Estêvão
Marques.

22 Erinlé, o caçador, de Adilson
Martins.

29 Q
 uando a escrava Esperança
Garcia escreveu uma carta,
de Sonia Rosa.
Com equipe BVL.
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S
 ábados, domingos e feriados, às 16 horas.

2A
 história de Juvenal e o

dragão, de Leandro Gomes
de Barros. Com o Grupo Três
Marias e Um João.

3O
 bax, de André Neves. Com
O Jardim de histórias

9 Pixinguinha para crianças, uma

lição de Brasil, de Carlos Alberto
Rabaça. Com Willian Gama.

10 O
 sonho da tartaruga,

recontado por Anna SolerPont. Com a Cia. Duo
Encantado.

16 F ormiga Tchururu, de Fabrício
Fruet. Com o grupo
Rebrincando.

17 O
 guerreiro toma o poder das

mulheres, de Reginaldo Prandi.
Com Paulo Federal.

23 Dona Sol e Dona Lua,
organizado por Fernando Alves.
Com interpretação em Libras.
Com a Cia. Três Lunas.

24 A
 primeira palavra de Mara,
de Ángel Domingo. Com
interpretação em Libras.
Com o Grupo Êba.
PARCERIA DPASCHOAL
Sábado, dia 30.

11h30 Ora, ora, desencana! Quem
quer bolo de banana?, de Ana
Terra. Com Juliana Furlanetti.
16h Musicaligando, de Roberta
Asse. Com Juliana Furlanetti,
seguido de bate-papo com
a autora da história.

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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infantil
PINTANDO O 7

Toda semana intervenções,
jogos teatrais, atividades
rítmicas e brincadeiras
educativas.

Q
 uartas-feiras, das 10h30
às 11h30 (no dia 20 não
haverá atividade).
6 Confecção do jogo Dominó.
13 P
 rodução de máscara africana.
20 P
 rodução de máscara africana.
27 C
 riação de uma lagarta,
utilizando tampinhas.

S
 extas-feiras,
das 15h30 às 16h30.
1º Castelo de baralho.
8 Uno Stacko.
22 J ogos inclusivos: conheça
os jogos que temos na BVL.
29 Partida de futebol
Com equipe BVL.
A partir de 7 anos.

Com equipe BVL.
A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.

Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.
6

BRINCANDO E
APRENDENDO

Atividade para pintar, desenhar,
colar e criar, inspirada em temas
literários, ecológicos e culturais,
desenvolvendo assim as
capacidades artísticas e
criativas das crianças.

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.
 ábados e domingos,
S
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
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.
Quinta-feira, dia 28, às 16 horas.

Tito e os pássaros
(dir.: Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e
André Catoto; Brasil, 2019; 73 min.; livre).

Uma estranha epidemia começa
a se espalhar, fazendo com que as
pessoas fiquem doentes quando se
assustam. Tito descobre que a cura
está relacionada à pesquisa feita por
seu pai sobre o canto dos pássaros.
Não é necessário inscrição.
8

jovem
oficina:
ILUSTRAÇÃO
E SUMIÊ
A partir da observação
atenta da natureza,
experimente a fluidez
da tinta sumi (de fuligem
vegetal) fazendo o uso
de diferentes pincéis.
D
 omingo, dia 24,
das 11 às 13h30.

Com Lúcia Hiratsuka.
A partir de 7 anos.
Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.

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.
Q
 uintas-feiras,
das 16 às 17
horas.

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

OFICINA:
ESCRITA CRIATIVA
Um encontro para
analisar e criar textos
que relacionam literatura,
memória e identidade,
com base na produção
da literatura negra
brasileira e na literatura
produzida nas periferias
de São Paulo.
S
 exta-feira, dia 29,
das 15 às 17 horas.

Com Michel Yakini.
A partir de 14 anos.
Inscrições: a partir das 10h
do dia 7 de novembro, pelo
link www.bvl.org.br/
inscricao
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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adulto

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.
 uartas-feiras, dias
Q
6 e 27, das 15h30
às 17 horas.

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

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 29,
das 15 às 17 horas.

C.A. - Cotidiano anônimo, de
Fabrizio Dsc.
Com
equipe BVL.
Não é
necessário
inscrição.

gil douglas

CAFÉ COM
PSICÓLOGO

renan
inquerito

SEGUNDAS
INTENÇÕES
Bate-papo com
Rodrigo Ciríaco
e Renan Inquérito.
S
 ábado, dia 9,
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel
da Costa Pinto.

Marcio Salata

Não é necessário
inscrição.
Declaração
de atividades
complementares
para estudantes
universitários.

Biblioteca Parque Villa-Lobos
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adulto
mostra: A FORÇA
DO DOCUMENTÁRIO
BRASILEIRO
A mostra apresenta uma seleção
de documentários notáveis,
que tratam de temas como
urbanidade, cultura indígena,
direitos sociais e cultura popular.
Uma oportunidade de ver,
e rever, alguns destes filmes
fundamentais para entender
o Brasil contemporâneo.
De 1º a 24 de novembro.

Ação em parceria com a Sociedade
Amigos da Cinemateca.
Apoio: Cinemateca Brasileira
e Programadora Brasil.
Confira a programação
completa no site da BVL.
12

PONTOS MIS

Em parceria com o Museu
da Imagem e do Som (MIS),
a BSP exibe neste mês um filme em comemoração
ao Dia da Consciência Negra. Não perca!
Quarta-feira, dia 13, às 16 horas.

Parece comigo
Dir.: Kelly Cristina Spinelli; Brasil; documentário; 2016; 26 min.

O documentário explora o problema da falta de bonecas
negras no mercado brasileiro e mostra o trabalho das
bonequeiras que tentam mudar esse cenário.
Uma escolha
Dir.: May Taherzadeh; Reino Unido, Malawi; 2017; 30 min., livre.

Em uma vila rural no coração da África, um adolescente
tem um sonho: tirar ele e sua irmã mais nova da pobreza.
Mas quando suas esperanças são quebradas e tudo
parece perdido, ele é confrontado com a escolha final.
Não é necessário inscrição.

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 irão traçar caminhos e
estratégias para compor narrativas
explorando criaturas e mundos
imaginários, a fim de contar uma boa
história dentro da tradição da literatura
fantástica. Para tanto, serão apresentados
textos de importantes escritores, dos
clássicos aos contemporâneos.
Terças e quintas, dias 12, 14, 19, 21 e 26,
das 13 às 17 horas.

Com Marcelo Maluf. Indicado para pessoas a
partir de 16 anos. Carga horária: 20h.
Inscrições: pelo link www.bvl.org.br/
inscricao (até esgotarem as vagas).
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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adulto
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.
14

de olho na inscrição!

OFICINA: POESIA - DA
CRIAÇÃO À PUBLICAÇÃO
INDEPENDENTE
Através de exercícios e
provocações literárias, o
participante vai traçar um caminho
da criação de poemas até as
possibilidades de diagramação
e confecção de zines, plaquetes
e cartonerias.
D
 ias 7 e 8 de dezembro,
das 14 às 18 horas.

Com Daniel Minchoni e Luiza Romão.
Carga horária: 8 horas. Indicado
para pessoas a partir de 14 anos.
Inscrições a partir das 10h do dia
19 de novembro, pelo link
www.bvl.org.br/inscricao
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.
T
 erças-feiras, das
16h30 às 17h30

Com equipe BVL.
A partir de 11 anos.
Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.
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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.
Q
 uartas-feiras, das 16h30
às 17 horas (no dia 20 não
haverá atividade).

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.

6A
 quecimento Segundas Intenções:
Te pego lá fora, de Rodrigo Ciríaco,
e Poesia pra encher laje, de Renan
Inquérito.

13 Q
 uero colo!, de Fernando Vilela
e Stela Barbieri.

27 O
 lhos d’água, de Conceição Evaristo.
Com equipe BVL.
Não é necessário inscrição.
Biblioteca Parque Villa-Lobos
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todas as idades
DOMINGO
NO PARQUE

Espaço de leitura
para toda a família com
sessões de contação
de histórias no Parque
Villa-Lobos.
 omingo, dia 10,
D
das 11 às 16 horas.

Com a Cia. Malas Portam.
Não é necessário
inscrição. Em caso
de chuva, a atividade
será realizada dentro
da biblioteca.
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virada
inclusiva 2019

Qual é o cheiro, a textura
e o sabor da biblioteca?
Experimente um passeio
diferente pelo espaço,
usando os sentidos. A
atividade integra a Virada
Inclusiva 2019 e incentiva
pessoas com e sem
deficiência a estarem juntas.
S
 exta-feira, dia 29,
das 10h15 às 11h15 e das
15 às 16 horas.

Com equipe BVL.
A partir de 8 anos.
Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.

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

