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Participe das 
comemorações dos 10 anos 
da Biblioteca de São Paulo. 
São vários dias de festa! 
Venha! #BSP10anos.
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 5Biblioteca Parque Villa-Lobos

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.
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  Sextas-feiras, às 15 horas. 

7   A bruxa Salomé, de audrey Wood.

14 Yemanjá, de carolina cunha.

21  O baú das histórias, de Gail e. haley.

28  Princesas, bruxas e uma sardinha na 
brasa, de helena Gomes e Geni Souza.

Com equipe BVL.

  Sábados e domingos, às 16 horas. 

1º  A serpente e o vaga-lume, de ilan 
Brenman. com a cia. hespérides.

2  A princesa que escolhia, de ana Maria 
Machado. com a cia. cantando conto.

8  As coisas que a gente fala, de Ruth 
Rocha. com a cia. luarnoar.

9  Monstros doentes, de emmanuelle 
houdart. com Paula Dugaich.

15  Abrapracabra!, de Fernando Vilela.  
com irene Tanabe.

16  Rodrigo enxerga tudo, de Markiano 
charan Filho. com o Grupo #Boralê.

22  A velhinha que dava nome às  
coisas, de cynthia Rylant. com  
a cia. Mapinguary.

23  Grilo, o adivinho, de neil Philip.  
com Recantação.

29  A esposa do corvo, de helena Gomes 
e Geni Souza. com interpretação em 
libras. com o Grupo Mãos de Fada.



6

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 (não haverá  
atividade no dia 26).

5 Gravura
12 colagem
19  Técnica mista: inspirada  

em obras da Semana  
de arte Moderna

Com equipe BVL.  
A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
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 7Biblioteca Parque Villa-Lobos

BRINCANDO E 
APRENDENDO
toda semana, temos 
intervenções, jogos  
teatrais, atividades  
rítmicas e  brincadeiras 
educativas.

  Sextas-feiras,  
das 15h30 às 16h30. 

7 Jogos de tabuleiro.
14 Jogos online.
21 Queimada.
28 Programação em Scratch.
Com equipe BVL.  
A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.
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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, 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.
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adulto

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 28,   
das 15 às 17 horas.

O pai da menina morta, de  
Tiago Ferro (obra vencedora  
do Prêmio São Paulo de 

literatura 2019).

Com  
equipe BVL.

Não é  
necessário 
inscrição.

CLuBE DO LIVRO ESCREVIVER
neste mês, a bVl recebe o clube do livro 
organizado pelo coletivo escreViver.  
a atividade conta com a participação  
da escritora, cordelista e poetisa jarid  
arraes para uma conversa sobre o livro 
Redemoinho em dia quente. nascida  
em juazeiro do norte, jarid tem uma escrita 
potente, daquelas impossíveis de largar 
durante a leitura - e inesquecíveis depois.  
o clube - que acontece mensalmente  
- é dedicado ao público feminino e tem  
a finalidade de propor discussões 
pertinentes por meio de obras literárias 
escritas, exclusivamente, por mulheres.

  Sábado, dia 15, das 14h30 às 17h30.

Com o Coletivo EscreViver. 

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.
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todas as idades

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.

5  A droga do amor, de Pedro 
Bandeira.

12  O pintinho do vizinho,  
de Pedro Bandeira.

19  As bruxas, de Stacy Schiff.

26  Depois do foram felizes para 
sempre, de ilan Brenman.

Com equipe BVL.

Não é necessário inscrição. 

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 25). 

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

  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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todas as idades

lanÇamento do liVro  
VAMOS FALAR DA PORTELA
evento especial para o lançamento da obra de carlos 
eduardo tattá e paulo toledo, com ilustrações de julia  
de paula. apresentação musical  com Grupo Geração  
portela de paraisópolis.

  Sábado, dia 8, das 15 às 18 horas.
Não é necessário fazer inscrição.

DOMINgO  
NO PARquE  
espaço de leitura  
para toda a família com 
sessões de contação  
de histórias no parque 
Villa-lobos. 

   Domingo, dia 16,  
das 11 às 16 horas.

Com a Trupe Pitirilo.
Não é necessário 
inscrição. Em caso  
de chuva, a atividade 
será realizada dentro  
da biblioteca. 
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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. 

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

Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.
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de olho nas inscrições 2020!

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 ou um 
aplicativo de conversas?  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.
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OFICINA  
PAPuM  
DE ESCRITA 
Venha descobrir sua 
“voz” literária por meio 
de técnicas divertidas.

   Sábado, dia 14 de 
março, das 14h30  
às 17h30.

Com a escritora Índigo. 
Indicado para pessoas  
de todas as idades.
Inscrições a partir das  
10h do dia 18 de fevereiro 
pelo link www.bvl.org.
br/inscricao.
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