Barca dos Livros

Atendimento e empréstimos de
livros
|Terça-feira a sábado, das 14h às 19h.

Programação Março 2018
A Biblioteca Comunitária Barca dos

|A escola vai à Barca*

Livros é mantida pela Sociedade Amantes

Visitas agendadas pelas escolas e projetos
sociais à Biblioteca, com apresentação do
acervo, sessão de leitura e narração de histórias.
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Nossa missão: Facilitar o acesso ao livro e

Dias (07, 14, 21 e 28), às 10h, 14h e 15h30.
*Visitas agendadas via e-mail
barcadoslivrosbiblioteca@gmail.com.

à leitura através do atendimento diário e

| Quintas literárias

gratuito à comunidade, promovendo a

Leitura em voz alta e compartilhada.
Obra selecionada:
Os Irmãos Karamázov, Fiódor Dostoiévski,
Tradução de Paulo Bezerra, Editora 34.
Coordenação: Tânia Piacentini

formação de leitores e de mediadores de
leitura.
Apoie a Barca dos Livros!
www.benfeitoria.com/barcadoslivros

| Teatro - Guerreiras Donzelas
Guerreiras Donzelas é um espetáculo para
crianças e adultos do Grupo Teatral Mulheres em Cena e baseia-se nas histórias de
duas guerreiras: a francesa Joana d'Arc e a
chinesa Hua Mulan. A peça narra, por meio
de dança, canto, música pentatônica, artes
marciais e teatro de animação, a jornada
heroica desses mitos de libertação feminina.
Gênero: Aventura histórica Infanto-juvenil
Duração: 30 min
Público Alvo: crianças e adolescentes.
Sábado, 24, às 16h e 17h30.
R$ 10,00 (R$ 5,00 crianças até 14 anos).

Dias 01, 08, 15, 22 e 29, das 19h às 21h.
Eventos

Biblioteca Comunitária Barca dos Livros
Av. Afonso Delambert Neto, 885 - sala 02 |
Lagoa da Conceição | Florianópolis.
Tel.: 48 3879.3209

| Passeio literário - Histórias na Barca dos
Livros
Passeios de barco pela Lagoa da Conceição
com livros, narrações de histórias e música.

www.barcadoslivros.org

Sábado, 10, às 15h30 e 16h30.
Ingressos: R$ 5,00 (gratuito para crianças

@barcadoslivrosbiblioteca

de até 10 anos).

Apoio
cultural:
Imagem ilustrativa: Take your choise - John Frederick Peto

