Daniel Munduruku
Nasceu em Belém, PA, filho do povo Indígena
Munduruku. Formado em Filosofia, com
licenciatura em História e Psicologia, integrou
o

programa

de

Pós-Graduação

em

Antropologia Social na USP. Lecionou durante

Biblioteca Comunitária
Barca dos Livros

dez anos e atuou como educador social de rua
pela Pastoral do Menor de São Paulo. Esteve
em vários países da Europa, participando de
conferências e ministrando oficinas culturais

Programação
Agosto2018

para crianças .
Autor de Histórias de índio, coisas de índio e As

serpentes que roubaram a noite, os dois
últimos premiados com a Menção de livro
Altamente Recomendável pela FNLIJ. Seu
livro Meu avô Apolinário foi escolhido pela
Unesco para receber Menção honrosa no
Prêmio Literatura para crianças e Jovens na
questão da tolerância. Entre outras atividades,
participa

ativamente

de

palestras

e

seminários destacando o papel da cultura
indígena na formação da sociedade brasileira.

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

|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 08, 15, 22 e 29, 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 02, 09, 16, 23 e 30, das 19h às 21h.
Gratuito.

| Oficina “Literatura de Cordel”,
com Denisson Palumbo.
A Literatura de Cordel é uma das
manifestações mais ricas da cultura
brasileira, sendo bastante popular nas
regiões norte e nordeste do país. Durante
quatro encontros, os participantes serão
instigados a identificar as características
peculiares ao texto de Cordel e
compreender a Literatura de Cordel em
relação com outras artes .
Quartas e sextas, 08, 10, 15 e 17, das 19h às
21h.
Investimento: R$ 80,00.
Faixa etária: a partir de 16 anos.

|Histórias na Barca dos Livros

Passeio de barco na Lagoa da
Conceição com livros, leituras e
narrações de histórias.
Sábado, 11 de agosto, às 15h30 .
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, 11 de agosto, das 17h30 às 18h30.
Gratuito.
|Ninho de Mafagafos - com a
CIA MAFAGAFOS
Uma seleção animada de histórias e
músicas do repertório da Cia Mafagafos
para bebês, crianças e famílias. Com
histórias diversas, autorais e tradicionais,
contadas utilizando instrumentos
musicais, bonecos, objetos e livros.
Sábado, 18 de agosto, às 16h.
Ingressos: R$ 5,00.

