
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 

Operários 

“Operários”, pintado por Tarsila do 

Amaral, em 1933, retrata as  

inúmeras etnias: negros, pardos, 

brancos, judeus, orientais, índios,  

europeus, asiáticos e latino  

a m e r i c a n o s ,  d e  c l a s s e s  

trabalhadoras vindas de várias  

partes do Brasil e de todo mundo para 

o trabalho nas indústrias, algo que 

c o n t r i b u i u  p a r a  o  

desenvolvimento industrial do  

nosso país. É uma arte genuinamente 

verde-amarela, um verdadeiro painel 

de nosso povo, o mesmo povo que veio 

dos quatro cantos do mundo para o 

trabalho industrial em nossas  

fábricas, que começavam a  

transformar a paisagem brasileira. 

Um grande marco na obra de Tarsila.  

Programação  
Maio 2018 

Acompanhe nossa  
programação e eventos 
também no facebbok! 



Atendimento 
Terça-feira a sábado,  

das 14h às 19h. 

 
A escola vai à Barca 

São visitas agendadas pelas escolas e 
projetos sociais à Biblioteca, com  

apresentação do acervo, sessão de 
leitura e narração de histórias.  

Dias 02, 09, 16, 23 e 30, às 10h, 14h e 
15h30.  

Gratuito. 
 

Quintas literárias 
Leitura em voz alta e compartilhada. 

Obra selecionada:   
Os Irmãos  Karamazov , Fiódor  
Dostoiévski,  tradução de Paulo  

Bezerra, Editora 34. 
Coordenação: Claudete Amália  

Segalin de Andrade. 
Dias 03, 10, 17 e 24, das 19h às 21h.  

Gratuito. 

 
Formação: "Entre a leitura e o  

teatro" com Heloise Vidor 
Esta formação propõe a aproximação dos 
campos da leitura e do teatro. Partindo-se 

da ação de LER textos literários em  
performance, ou seja, com a presença da 
voz no espaço, pretende-se conjugar as 

ações de ler, proferir, ouvir e ver. 
Os encontros ocorrerão nos meses de 

abril, maio e junho.   
Encontros de maio:  07, 14, 21 e 28 ,  

das 19h às 21h.  
 

Histórias na Barca dos Livros 
Passeio de barco na Lagoa da Conceição 

com livros, leituras e narrações de  
histórias. 

Sábado, 12 de maio, às 15h30 . 
Distribuição dos ingressos:  

30  minutos antes.  
Local de referência:   

trapiche Cooperbarco |  
Lagoa da Conceição.  

Ingressos R$ 5,00 - gratuito para  
crianças de até 10 anos. 

 
Encontro de Contadores de Histórias na  

Barca dos Livros 
Grupo de contadores de histórias para  

formação por meio da troca de histórias e  
experiências.  

Sábado, 12, das 17h30 às 18h30. 
Gratuito. 

 
II Ciclo  de Leitura e Relaxamento  |  

Contos de Mia Couto  com Carla Sousa 
Serão  trabalhadas algumas técnicas de  

respiração, relaxamento e  
concentração e em seguida a  

facilitadora fará a leitura do texto que 
será abordado.   

Informações:  
carla_sou@hotmail.com  

Quarta-feira, 09 e 23,  
das 19h às 20h30. 

Investimento: R$ 50 (no dia do encontro) 
ou R$ 35 (inscrição antecipada) . 

 
Workshop:  

Como selecionar bons livros para  
crianças? Com Felícia Fleck. 

Quer saber mais sobre literatura  
infantil e como selecionar bons livros 

para as crianças em meio a tantas  
opções?  

Público alvo: pais, professores e  
demais interessados. 

Terça-feira, 15 de maio, das 19h às 21h. 
Investimento: R$ 35,00. 

25 vagas. 
Felícia Fleck é contadora de histórias, 

bibliotecária e doutora em Ciência da In-
formação pela UFSC. Pesquisa  

sobre a identidade e a  
profissionalização do contador de histó-

rias contemporâneo.   
www.feliciafleck.com  

http://www.feliciafleck.com

