Bate-papo com a
escritora
mirim
Bianca Wiira

Encontro com
Clarice Lispector:
conhecendo sua
vida e obra, por
Larissa Lima

A ação cultural “Encontro
com Clarice: conhecendo
a vida e a obra da autora” tem como objetivo
apresentar ao público de maneira alegórica e
poética a história de vida da grande escritora
Brasileira: Clarice Lispector.
Enquanto
perpassa
pelas
fases
e
curiosidades da vida de Clarice, é apresentada a
cronologia de suas obras relacionando com o
contexto em que elas foram escritas.
Dia: 24/10 (quinta-feira)
Horário: 14h30
Vagas: 50
Público-alvo: +10 anos

Jogo Imagem
Ação Literário

&

Logo
após
a
apresentação da vida
e da obra de Clarice
Lispector, passaremos
para um jogo muito divertido de imagem e ação
literário. O jogo contará com perguntas referentes
à literatura, nessa edição, onde a autora vista
antes servirá de grande base. No jogo, utilizamos
mímica e desenho para que o nosso time acerte a
carta que tiramos e assim possamos prosseguir no
jogo. Você sabe imitar a própria Clarice? Ou então
desenhar seu livro “Como nascem as estrelas?”
Fique ligado na literatura para ganhar esse jogo!
Dia: 24/10 (quinta-feira)
Horário: 15h30
Vagas: 50
Público-alvo: +10 anos

Bianca já é uma grande
escritora
mariliense:
amante da leitura desde
cedo, já mostra seu
talento com a escrita.
Possui
dois
livros
publicados, “A coruja
Luiza vai à praia”, e “A
Fazenda Colorida” e no
ano de 2017 conquistou o 2º lugar no concurso de
redação da TV TEM.
Nesse dia a autora estará conversando com os
participantes sobre suas obras e suas inspirações.
Dia: 25/10 (sexta-feira)
Horário: 14h30
Vagas: 50
Público-alvo: +6 anos

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARÍLIA
“JOÃO MESQUITA VALENÇA”

Semana Nacional do
Livro e da Biblioteca
21 a 25 de Outubro

Inscrições: de todas as oficinas no balcão
da biblioteca ou pelo telefone 3454-7434.
Durante a SNLB, a Biblioteca Municipal de
Marília promoverá alguns sorteios para todos que
estiverem participando das atividades. Também
estarão acontecendo sorteios no instagram, nos
siga por lá e participe.
Venha fazer parte da nossa Semana
Nacional do Livro e da Biblioteca e ainda concorra
a livros e lembrancinhas no nosso sorteio.

CONTATO
Rua São Luiz, 1295 – Centro | Marília/SP
Telefone 14 3454-7434
biblioteca@marilia.sp.gov.br

REDES SOCIAIS
Biblioteca Municipal de Marília “João
Mesquita Valença”.
@bmmviva
Biblioteca Municipal de Marília
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Hora do conto, com Calu Monteiro

Contação
de
História
“Recontando
contos”, com
Cia Cultural Os Tonicos

No mês de outubro, comemora-se a Semana
Nacional do Livro e da Biblioteca. E
reconhecendo
a
relação
intrínseca
e
importante entre livro, criança, professor e
biblioteca deste mês, a Biblioteca de Marília
promove programação especial, na semana do
dia 21 a 25/10, relacionada ao universo do
livro, da leitura, da literatura e da escrita, de
forma lúdica, criativa e literária!
Veja nossa programação:
Lettering
(caligrafia),
com Luna Cocus
Lettering pode ser definido
como a arte de desenhar
letras, possuindo um conceito
simples: combinação específica
de letras trabalhadas, para
uma única utilização e finalidade.
Na oficina, os participantes vão aprender a
desenhar à mão as letras trabalhadas com o auxilio
de lápis, canetas e outros.
Dia: 21/10 (segunda-feira)
Horário: 14h30
Vagas: 15
Público-alvo:
+10
anos

Nos dias atuais, a tecnologia está cada vez
mais presente entre crianças e jovens. A televisão,
o celular, os jogos eletrônicos e todo o universo de
entretenimento gerado pelos avanços tecnológicos,
acabam provocando a diminuição do interesse pela
leitura. Nesse contexto, o projeto “Recontando
Contos” busca reaproximar o público infantil e sua
família dos hábitos de ler e escutar histórias, com
sessões gratuitas de contação e distribuição de
livros.
Os atores Gustavo Vergani e Lya Bueno, da
Cia Cultural Os Tonicos, são respectivamente os
personagens Tonico Nico e Tonica Nica, que além
de narrar, também dão vida aos personagens da
história, com a ajuda de acessórios e objetos
inusitados trazidos em uma antiga mala. Em cada
sessão um clássico infantil diferente será contado,
ou melhor, recontando com muito humor e
interação com o público. São eles: A Bela e a Fera,
Cinderela e Chapeuzinho Vermelho.
Dia: 22/10 (terça-feira)
Horário: sessão às 9h30 e às 14h30
Vagas: 80
Público-alvo: de 5 a 12 anos

A Hora do Conto é uma hora mágica para as
crianças! Calu Monteiro é capaz de transportar os
pequenos para mundos incríveis da imaginação,
sempre com histórias fantásticas e de tirar o
fôlego. Aqui, as crianças tem encontros com bruxas
e magos, princesas e príncipes, animais e flores e
até o Zé, um homem que vive no seu sítio e nos
conta sobre suas grandes aventuras, alem de
muitos outros!
Dia: 23/10 (quarta-feira)
Horário: 14h30
Vagas: 60
Público-alvo: +3 anos

Mediação
de
leitura e oficina de
minilivro
em
dobradura,
com
Diana
Peraça
Cavassane
Neste dia, será realizada a mediação de leitura de
um livro que temos no acervo de nossa biblioteca e
após essa atividade, acontecerá a oficina de
minilivros, que são feitos em dobradura, uma
maneira divertida de dar formatos diferentes aos
papéis. Ao fazer livros com essa técnica, você irá
criar algo diferente e pode contar diversas
histórias. Use e abuse da sua criatividade!
Dia: 23/10 (quarta-feira)
Horário: 15h30
Vagas: 25
Público-alvo: +6 anos

