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oficina: HAICAI – DO 
INSTANTE EM DIANTE
Apresentação do haicai, forma poética  
de origem japonesa conhecida pela 
concisão e pela objetividade. Além  
de desafiar os participantes a criar  
seus próprios poemas, a oficina vai  
trazer um pouco da história dos samurais 
e informações culturais do Japão.

 Sábado, dia 7, das 14 às 16 horas.

  

especial poesia

Com Heloísa Prieto e Victor Scatolin.
As vagas serão preenchidas  

por ordem de chegada.
Com Estação Animação.

Não é necessário inscrição.

oficina:  PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL – JOGO 
(ANIMADO) DE PALAVRAS
A partir de palavras soltas, recortadas  
ou escritas, os participantes vão aprender 
técnicas básicas de animação e criar 
pequenos filmetes inspirados em textos  
de poemas.

 Sábado, dia 28, das 13 às 16 horas.
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especial poesia

Com César Obeid.
As vagas serão preenchidas  

por ordem de chegada.

oficina: RIMAS SABOROSAS 
O escritor e educador César Obeid  
mostra, por meio de versos e histórias, 
como pode ser divertido e gostoso se 
alimentar bem e de maneira sustentável, 
com curiosidades sobre os vegetais, 
informações nutricionais e receitas  
bem fáceis de fazer. 

 Domingo, dia 8, das 14h30 às 16 horas.
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e Laurabeatriz. Com a Cia. Canta e Conta.
  8  Fátima fiandeira, do livro O violino cigano 

e outras histórias de mulheres sábias, de 
Regina Machado. Com Rubia Konstantyni.

  14  Histórias que a sorte traz, de Priscila Harder. 
Com a Cia. Conto em Cantos.

  15  Murucututu, a coruja grande da noite,  
de Marcos Bagno. Com Kiara Terra.

  21  O buda e a baleia. Com a Cia. Ópera na Mala.
  22  Rio de histórias, rio da vida, de diversos autores. 

Em comemoração ao Dia Mundial da Água.
  28  A casa e outros poemas infantis, inspirado 

no livro A arca de Noé, de Vinicius de 
Moraes. Narração de histórias em Libras 
com interpretação para o português.  
Com o Grupo Mãos de Fada.

  29  A ogra de colar e Era um..., poesias 
divertidas para todas as idades, de Marco 
Antonio Ponce. Com o Circo de Trapo.

inFanTil

HORA DO CONTO 
Não é necessário inscrição.
Contação de histórias da literatura 
infantojuvenil, que incentiva a leitura  
e o desenvolvimento criativo das crianças.

 Sextas-feiras, às 10h30.

  6  Crianças famosas: Heitor Villa-Lobos, de Nereide 
Schilaro Santa Rosa. Em comemoração ao 
aniversário do maestro e compositor.

  13  A menina que não era maluquinha, de Ruth Rocha.
  20 Grande assim, de Mhlobo Jadezweni.
  27  Doroteia, a centopeia, de Ana Maria Machado.

                                                     Com equipe BVL. 

 Sábados e domingos, às 16 horas.

  1  Babuxa, de Almir Correia. Com Marina Bastos. 
  7  Poesia no corpo, inspirado em livros de Lalau  
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JOGOS SENSORIAIS 
Jogos e brincadeiras que estimulam 
habilidades sensoriais e a memória  
de pessoas com e sem deficiência. 

  Terças-feiras, das 16h30 às 17h30.

inFanTil

Com equipe BVL. A partir de 11 anos.  
As vagas serão preenchidas  

por ordem de chegada.
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PINTANDO O 7 
Atividades de artes plásticas direcionadas  
ao desenvolvimento artístico e intelectual  
dos participantes. 

 Quartas-feiras, das 11 às 12h30.

  4  Oficina de ilustração inspirada no livro  
Um coração para você, de Alessandro Sanna.

  11  Pintura com esponja a partir de telas de 
pintores expressionistas.

  18  Após a leitura do livro Carta da Terra, as crianças 
serão convidadas a escrever ou desenhar 
princípios sustentáveis ao meio ambiente. 

  25  Ilustrações livremente inspiradas no livro  
O camelo, o burro e a água, de Sergio Merli.

inFanTil

Com equipe BVL. A partir de 7 anos. 
As vagas serão preenchidas  

por ordem de chegada.
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BRINCANDO E APRENDENDO 
Programa que reúne intervenções,  
jogos teatrais, atividades rítmicas  
e brincadeiras educativas. 

 Quartas-feiras, das 15 às 16 horas.

  4  A Criança e o Brinquedo: confecção de 
brinquedos a partir de materiais recicláveis, 
em referência à exposição no Museu da 
Imigração.

  11  Aprenda a produzir um “porquinho” 
usando material reutilizável. 

  18  e 25 Conhecendo a Ludoteca:  
jogos Novo Mundo, Sudoku de Cores,  
Jogo da Memória, entre outros.

Com equipe BVL. A partir de  
7 anos. As vagas serão preenchidas  

por ordem de chegada.

inFanTil

DOMINGO NO PARQUE - 
BVL até você
Espaço de leitura para toda a família  
com sessões de contação de histórias  
no Parque Villa-Lobos.

  Domingos, das 11 às 16 horas.

Não é necessário inscrição. 
Verifique as datas e a programação 

completa no site da BVL.
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inFanTil

BEBELÊ
Atividade de estímulo e iniciação à leitura 
para crianças entre 6 meses e 3 anos, por 
meio de experiências lúdicas com livros. 

  Sábados e domingos, pela manhã. 

  Sábados, das 15 às 15h45. 

Com equipe BVL. 
As vagas serão preenchidas  

por ordem de chegada.
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JoVeM

LUAU BVL
O programa apresenta aos jovens temas 
relacionados à música, literatura e poesia.

  Quintas-feiras, das 14 às 15 horas.

  5  e 12 Especial Mulheres da nossa  
música: de Chiquinha Gonzaga às 
cantoras atuais da música brasileira.

  19  Músicas que encantaram  
o universo infantil. 

  26  Poemas que se tornaram canções:  
ler e ouvir poesias que foram  
musicadas, como Fanatismo,  
de Florbela Espanca, por Fagner.

Com equipe BVL. 
Não é necessário inscrição.
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JoVeM

CLUBE DE LEITURA
Leitores de uma mesma obra reunidos 
para trocar opiniões e críticas, 
incentivando assim o hábito da leitura.

  Sexta-feira, dia 27,  
das 15h30 às 17 horas.

Convergente, de Veronica Roth.

Com equipe BVL. 
Não é necessário inscrição.
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LEITURA AO PÉ DO OUVIDO 
Mediação intimista de leitura que sugere 
autores, títulos e temas aos frequentadores 
da biblioteca. 

  Sextas-feiras, das 16h30 às 17 horas.

  6  Quarto de despejo – diário de uma  
favelada, de Carolina Maria de Jesus.

  13  Aquecimento Segundas Intenções.
  20  Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima 

Barreto (em comemoração ao centenário 
da primeira publicação do livro).

  27  A viagem, de Virginia Woolf (em 
comemoração ao centenário da  
primeira publicação do livro).

JoVeM

Com equipe BVL. 
Não é necessário inscrição.
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JoVeM

JOGOS DE VIDEOGAME 
A BVL oferece aos seus frequentadores 
mais uma opção de diversão, uma sala 
equipada com os jogos de videogame 
mais legais do momento. 

  Dias e horários de acordo  
com o funcionamento da BVL.

TABULEIRO DE JOGOS
Oficina de xadrez para iniciantes  
e pessoas com deficiência visual  
(tabuleiros adaptados).

  Sábados, das 11 às 14 horas. 

Com Ricardo Criez, pentacampeão 
dos Jogos Regionais. 

As vagas serão preenchidas  
por ordem de chegada. As vagas serão preenchidas  

por ordem de chegada.
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adUlTo

ENTRE TEXTOS 
Programa de construção literária coletiva, 
em que o participante é convidado a 
explorar a estrutura do texto e assim 
tornar-se um leitor crítico. No mês de 
março, o programa trabalhará obras de 
grandes escritoras.

  Quintas-feiras, das 15h30 às 17 horas.

  5 Conceição Evaristo e Alice Ruiz.
  12 Orides Fontela e Cecília Meireles.
  19 Hilda Hilst e Ana Cristina César.
  26 Cora Coralina e Adélia Prado.

Com equipe BVL. Não  
é necessário inscrição.

LEITURA DO COTIDIANO 
A partir da leitura de fragmentos  
de textos literários e jornalísticos, letras  
de música e poemas, debater e refletir 
sobre temas do cotidiano.

  Sextas-feiras, das 14h30 às 15h30. 

Com equipe BVL.  
Não é necessário inscrição.
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adUlTo

SEGUNDAS INTENÇÕES 
Bate-papo com Marçal Aquino.
Mediação: Manuel da Costa Pinto.

  Sábado, dia 14, das 11 às 13 horas.

Local: Oca.

Não é necessário inscrição.
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adUlTo

SARAU NA BVL 
Literatura, canto e poesia com o Grupo 
de Poetas Cantores e Declamadores 
Independentes de São Paulo. Em março, 
edição especial em homenagem ao 
gênero poesia.

  Domingo, dia 22, das 11 às 13 horas. 

Coordenação Terezinha Rocha 
Não é necessário inscrição.

oficina: VIAGEM 
GASTRONÔMICA
O livro Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge 
Amado, inspira esta viagem por Ilhéus e 
pela gastronomia baiana. Os participantes 
vão saborear o doce de banana-da-
terra com canela e açúcar feito pela 
personagem principal, que seduziu o turco 
Nacib e todos os leitores.

  Sábado, dia 21, das 15 às 16h30.

Com Dolores Freixa.  
As vagas serão preenchidas  

por ordem de chegada.
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CURSO DE INFORMÁTICA 
BÁSICO (+60)
Permite aos participantes o primeiro 
contato com o computador, introduzindo-
os ao mundo digital de forma simples  
e didática.

  Quintas-feiras, das 14h30 às 16h30.

adUlTo

Inscrições: de 3 a 27 de março,  
no balcão de atendimento da  

BVL (das 10h30 às 18 horas).



Parque Villa-Lobos
Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001  

Alto de Pinheiros - São Paulo/SP 
 CEP 05461-010

Av. Queiroz Filho, 1.205 - Alto de Pinheiros  
São Paulo/SP - CEP 05319-000

 
Telefone: 3024-2500 

www.bvl.org.br

De terça a domingo e feriados, das 10 às 19 horas.

TODAS AS ATIVIDADES SãO gRATuITAS


