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  4 
Nosso Clube de Leitura  
está aberto para todos! Não 
é necessário fazer inscrição 
e você é convidado especial 
desses encontros mensais 
sobre literatura.
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                                                  BVLBIBLIOTECA { {
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4

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 Sherazade, de Arnica Esterl.

13  No reino dos preás, o rei 
carcará, de João Bosco 
Bezerra Bonfi m.

20  Bia, Tatá e Ritinha em: 
cabelo ruim? Como assim?, 
de Neusa Baptista Pinto.

27  O grande circo do mundo, 
de Marta de Senna.

Com equipe BVL.
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 5Biblioteca parque Villa-Lobos

  sábados e domingos, às 16 horas.
1º  Crianças famosas: Villa-Lobos, de Nereide 

Schilaro Santa Rosa e Angelo Bonito. 
Com o Grupo #BoraLê.

7  Fátima fi andeira, de Regina Machado. 
Com a Cia. Mapinguary.

8  Margarida, a esperta, dos Irmãos Grimm. 
Com Irene Tanabe.

14  Dezenove poemas desengonçados, de 
Ricardo Azevedo. Com a Cia. Cantando Conto.

15  O rouba-livros, de Helen Docherty. 
Com Marina Bastos.

21  A criação da noite, de Vera do Val. 
Com Recantação.

22  O Hobbit, de J. R. R. Tolkien. Com Paula Dugaich.
28  A tartaruga tagarela, organizado por Joseph 

Jacobs. Com interpretação em Libras. 
Com a Cia. Três Lunas.

29  Maria Angula, adaptação de Neide T. Maia 
Gonzales. Com a Cia. Hespérides.
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INFANTIL

BRINCANDO E 
ApRENDENDO
Toda semana, temos 
intervenções, jogos 
teatrais, atividades 
rítmicas e  brincadeiras 
educativas.

  sextas-feiras, 
das 15h30 às 16h30. 

6 Stop.
13 Videogame: futebol.
20 Boliche cego.
27 Uno Stacko.
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 Produção de brinquedo: telefone.
11 Confecção de um pequeno livro.
18  Atividade artística com 

tema circo.
25 Produção de paraquedas.

Com equipe BVL. 
A partir de 7 anos.

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

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 
fi nal, 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

CLUBE DO LIVRO 
ESCREVIVER
neste mês, o encontro, 
comandado pelo Coletivo 
EscreViver, será sobre a 
graphic novel Persépolis, 
da romancista gráfi ca, 
ilustradora, cineasta e 
escritora franco-iraniana 
Marjane Satrapi. O livro 
conta a história da autora 
e de sua família, durante e 
após a Revolução Islâmica.

  sábado, dia 7, das 
14h30 às 17h30.

Com o Coletivo EscreViver.

Vagas limitadas, 
preenchidas por ordem 
de chegada.
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 9Biblioteca parque Villa-Lobos

OFICINA pApUM 
DE ESCRITA
Venha descobrir sua 
“voz” literária e aprender 
técnicas divertidas para 
destravar sua escrita.

  sábado, dia 14, das 
14h30 às 17h30.

Com a escritora Índigo. 
Carga horária: 3 horas. 
Indicado para pessoas 
acima de 16 anos.

inscrições iniciadas em 
18 de fevereiro pelo link 
www.bvl.org.br/inscricao 
(confi ra disponibilidade 
de vagas).
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JOVEM

LUAU BVL
na BVL, esse é o 
espaço para se 
reunir e discutir 
temas relacionados 
à música, literatura, 
poesia, atualidade e 
ainda se apresentar! 

  Quintas-feiras, 
das 16 às 17 horas.

Com equipe BVL.  
A partir de 13 anos. 

Não é necessário 
fazer inscrição.

SARAU nA BVL: 
SARAU DAS MINA TUDO
Há quem diga que mulher no palco 
é enfeite. Só que não. O sarau “das” 
Mina Tudo ressalta a importância 
do feminino em um encontro que 
acontece todo mês há mais de um 
ano no tradicional JazzB em São 
Paulo, além de edições itinerantes 
que já percorreram nove estados. 
no Dia Internacional da Mulher, vai 
rolar uma edição especial na BVL 
com microfone aberto (é só chegar!) 
e uma dinâmica de Slam sem 
batalha com as premiadas poetas 
kimani (curadora convidada), Gih 
Trajano, Th ata Alves, Anaya e Midria.

  domingo, dia 8, das 14 às 16 horas.

Não é necessário fazer inscrição.
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 11Biblioteca parque Villa-Lobos

OFICInA – SLAM: pOESIA, 
VOZ E MEMÓRIA
A partir do exercício de narrativas 
autobiográfi cas, os participantes 
entrarão em contato com o 
processo criativo da produção 
do texto poético até chegar 
à voz e ao corpo. Serão realizados 
exercícios práticos de escrita 
e performance.

  sábado, dia 28, das 13h30 
às 15h30.

Com Roberta Estrela D´Alva. 
Indicado para pessoas acima 
de 14 anos.

inscrições a partir das 10h 
do dia 3 de março, pelo link 
www.bvl.org.br/inscricao (confi ra 
disponibilidade de vagas).
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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 27,  
das 15 às 17 horas.

A festa da insignifi cância, 
de Milan 
Kundera.

Com 
equipe BVL.

Não é 
necessário 
fazer 
inscrição.

CLUBE DE LEITURA 6.0
Será lido um livro por mês e, 
semanalmente, teremos rodas de 
conversa sobre a obra lida. A novidade é 
que a leitura será feita em tablets, a partir 
de um acervo de 20 mil ebooks.

  Quartas-feiras, de 18 de março a 
16 de dezembro, das 14 às 16 horas.

Para pessoas acima de 60 anos. Uma 
iniciativa da Fundação Observatório 
do Livro e da Leitura. Apoio: SP Leituras. 
Não é necessário ter tablet. Formação 
de turma com mínimo de 10 participantes.

inscrições a partir das 10h do dia 19 de 
fevereiro, pelo link www.bvl.org.br/
inscricao, diretamente no balcão de 
atendimento da biblioteca (de terça a 
sexta-feira, das 10h às 18h) ou pelo 
telefone (11) 3024-2500 (confi ra 
disponibilidade de vagas).
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 13Biblioteca parque Villa-Lobos

CENA ABSURDO
Performance poético-musical 
com audiopoemas que 
integram o livro Cena Absurdo, 
de Pedro Marques. Após a 
apresentação, o autor, os 
músicos Juliana Amaral, Micael 
Antunes e Gustavo Bonin, 
além do diretor de arte 
Humberto Pio, conversam 
com o público sobre os 
processos de composição 
poética, gráfi ca, musical 
e performática do projeto.

  sábado, dia 21, das 
14 às 15h30.

Indicado para pessoas 
acima de 16 anos.

Não é necessário fazer inscrição.
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ADULTO

SEGUNDAS 
INTENÇÕES
Aline Bei e Felipe 
Franco Munhoz.

  sábado, dia 14, 
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel 
da Costa Pinto.

Não é necessário 
fazer inscrição.  
Declaração 
de atividades 
complementares 
para estudantes 
universitários.
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 15Biblioteca parque Villa-Lobos

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 defi ciência.

  Terças-feiras, das 
16h30 às 17h30. 

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

VILLA-LOBOS 
pARA TODOS
Para celebrar o aniversário 
de Heitor Villa-Lobos, a BVL 
recebe o grupo vocal Poucas 
& Boas para uma apresentação 
musical interativa, com canções 
com arranjos do compositor 
que dá nome à biblioteca. 
Entre uma canção e outra, 
o grupo propõe jogos e 
brincadeiras musicais.

  sábado, dia 7, das 14 às 14h50.

Com o grupo vocal Poucas 
& Boas, conduzido pela 
maestrina e criadora do 
projeto Dani Mattos.
Não é necessário fazer inscrição.
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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.

4  O que o sol faz com as fl ores, 
de Rupi Kaur.

11  O peso do pássaro morto, de Aline 
Bei, e Identidades, de Felipe Franco 
Munhoz (“aquecimento” para o 
Segundas Intenções).

18  Olhando para o outro lado, de Júlio 
Emílio Braz.

25  Um buraco com meu nome, 
de Jarid Arraes.

Com equipe BVL.

Não é necessário fazerinscrição. 
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JOGOS pARA 
TODOS! Ofi cina 
de xadrez
Os participantes 
aprendem as regras, os 
movimentos das peças 
e algumas táticas, além 
de disputar partidas. 
Pessoas com defi ciência 
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.

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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TODAS AS IDADES

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

   domingo, dia 15, 
das 11 às 16 horas.

Com Os Fabulistas.
Não é necessário fazer 
inscrição. em caso 
de chuva, a atividade 
será realizada dentro 
da biblioteca. 

SALA DE 
VIDEOGAMES
A BVL oferece aos 
seus frequentadores 
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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 19Biblioteca Parque Villa-Lobos

   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 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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