Abril com Livros
Abril é sempre mês de
festejar os livros e seus
autores. E, principalmente,
dois autores que serão para
sempre lembrados como
patronos
infantil:

da

literatura

Hans

Christian

Andersen

e

Monteiro

Lobato. Como “a margem da
página” nos convida a iniciar

Biblioteca Comunitária
Barca dos Livros
Av. Afonso Delambert Neto, 885 sala 02 | Lagoa da Conceição |
Florianópolis | 88062-000
Tel.: 48 3879-3208
www.barcadoslivros.org
www.facebook.com/
barcadoslivros
www.instagram.com/
barcadoslivrosbiblioteca

belas viagens, a Barca dos
Livros

convida

comemorar
Programação
Abril 2018

essas

para
datas

através de muita leitura e da
programação do mês.

Acompanhe nossa
programação e eventos
também no facebbok!

Bate-papo: O que é Biblioterapia?

A Biblioterapia é uma prática que utiliza o potencial terapêutico da literatura para cuidar do
ser humano contribuindo para o seu desenvolvimento.
Atendimento
1º Ciclo de Leitura e Relaxamento |
Dia
04
de
abril,
das
19h
às
21h.
Terça-feira a sábado,
Contos de Clarice Lispector
Facilitadora:
Carla
Sousa.
das 14h às 19h.
Serão trabalhadas algumas técnicas
Gratuito.
de respiração, relaxamento e
Terça EnCont(R)os
concentração e em seguida a
Formação:
"Entre
a
leitura
e
o
Grupo permanente de formação em
facilitadora fará a leitura do texto que
teatro"
com
Heloise
Vidor
narração de histórias.
será abordado.
Esta
formação
propõe
a
aproximação
dos
camTerças-feiras, 10 e 24, das 20h às 22h.
Tema: Contos de Clarice Lispector
pos
da
leitura
e
do
teatro.
Partindo-se
da
ação
Gratuito.
Quartas-feiras, 11, 18 e 25 de abril, das
de LER textos literários em performance, ou 19h às 20h30.
seja, com a presença da voz no espaço, preten- F a c i l i t a d o r a :
Carla
Sousa.
A escola vai à Barca
de-se conjugar as ações de ler, proferir, ouvir e Inscrições e informações:
São visitas agendadas pelas escolas e
ver.
carla_sou@hotmail.com
projetos sociais à Biblioteca, com
Os encontros ocorrerão nos meses de abril, Participação: R$ 50 (preço normal) e
apresentação do acervo, sessão de
m a i o
e
j u n h o . R$ 35 para os cinco primeiros inscrileitura e narração de histórias.
Encontros de abril: 09, 16 e 23, das 19h às 21h.
tos (desconto de 30%).
Quartas-feiras, 04, 11, 18 e 25, às 10h,
Inscrições e informações por e-mail:
14h e 15h30.
barcadoslivroscomunicacao@gmail.com
Bela Fulô - Encantadoras de
Gratuito.
Gratuito
Histórias

Quintas literárias

Leitura em voz alta e compartilhada.
Obra selecionada:
Os Irmãos Karamazov , Fiódor Dostoiévski, tradução de Paulo Bezerra,
Editora 34.
Dias 05, 12, 19 e 26. 19h às 21h.
Coordenação: Tânia Piacentini

H is t ó ria s

na

B a rc a

dos

Um

espetáculo

repleto

de

L iv ro s brincadeiras, histórias, músicas e

Passeio de barco na Lagoa da Conceição com
livros,
leituras
e
narrações
de
histórias.
Sábado, 14 de abril, às 15h30 e 16h30.
Os ingressos serão distribuídos 30
minutos
a n t es
de
c ad a
s a íd a.
Saída: trapiche Cooperbarco.
Ingressos R$ 5,00 - gratuito para
crianças de até 10 anos.

diversão!
Sábado, 28 de abril, às 16h e 17h30.
Duração: 45 mins.
Ingressos: R$ 10,00 | R$ 5,00 para
crianças de até 10 anos.

