Bibliotecas
“As bibliotecas deviam ser declaradas
da família dos aeroportos, porque são
lugares

de

partir

e

de

chegar.

Os livros são parentes directos dos
aviões, dos tapetes-voadores ou dos
pássaros. Os livros são da família das
nuvens e, como elas, sabem tornar-se
invisíveis enquanto pairam, como se
entrassem dentro do próprio ar, a ver o

Programação | Julho 2018

que existe para depois do que não se
vê.
O leitor entra com o livro para o depois
do que não se vê. O leitor muda para o
outro lado do mundo ou para outro
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mundo, do avesso da realidade até ao
avesso do tempo. Fora de tudo, fora da
biblioteca.

As

bibliotecas

não

se

importam que os leitores se sintam fora
das

bibliotecas”.

Conto “Bibliotecas”, de Valter Hugo
Mãe.

Acompanhe nossa
programação e eventos
também no facebook!

|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 04 e 11, 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: Tânia Piacentini
Dias 05, 12, 19 e 26, das 19h às 21h.
Gratuito.

|Quando a história ganha vida: Teatro
na formação de pequenos leitores da
Barca dos Livros
|Histórias na Barca dos Livros

Passeio de barco na Lagoa da Conceição
com livros, leituras e narrações de
histórias.
Sábado, 14 de julho, às 15h30 .
Distribuição dos ingressos:
30 minutos antes.
Local de referência:
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, 14 de julho, das 17h30 às 18h30.
Gratuito.

Através de uma experiência teatral, as
crianças serão estimuladas a interagir em
contextos ficcionais inspirados em
histórias de livros infantis. O teatro será a
principal ferramenta para criar
experiências lúdicas que acontecerão em
cinco encontros entre os pequenos
leitores e a ficção dos livros, deslocando
todos os participantes para o mundo das
histórias e experimentando atuar nos
contextos das histórias.
Sábados de julho:
14, 21 e 28, das 09h30 às 11h30.
Sábados de agosto:
04, das 09h às 11h30 e 11, das 17h00 às
19h30 (apresentação para a família).
Investimento: R$ 120,00.
Inscrições:
barcadoslivroscomunicacao@gmail.com
Parceria:
CRIA – Coletivo de Arte e Educação, com
Luana Leite e Marco Antonio Oliveira.

