Alunos -

Oficinas e cursos de teatro e HQ são destaques da programação infantil da
BPP em março
Informativos
Enviado por: dayanecardoso@seed.pr.gov.br
Postado em:13/03/2019

Biblioteca Pública do Paraná
A Biblioteca Pública do Paraná segue com intensa programação infantil no mês de março. As
atividades incluem oficinas, curso de HQ e edições dos projetos Aventuras Literárias, Aventuras
Teatrais e Piquenique Literário. A entrada é franca para todos os eventos. Mais informações: (41)
3221-4980.
A já tradicional Hora do Conto, que funcionou em três horários nos meses de janeiro e fevereiro,
agora volta à programação habitual &mdash; às 11h e às 15h, de segunda a sexta-feira. Aos
sábados, o projeto acontece somente pela manhã (11h). Neste mês, livros como A guerra dos
bichos (2003), de Luiz Carlos Albuquerque, e De onde nascem as histórias (2012), de Fábio
Sombra, serão lidos nos encontros.
A programação também traz a primeira edição do projeto Aventuras Teatrais de 2019. No dia 28, o
grupo Manga Madura apresenta a peça &ldquo;Entre na roda&rdquo; &mdash; a apresentação
acontece no auditório, às 14h30. No dia 14 de março, o destaque é o Piquenique Literário, que
acontece das 10h às 11h30, na Praça 29 de Março. No projeto Aventuras Literárias, Marilize
Tamanini conversa com o público infantil sobre o livro Amor, amorinha, no dia 15, às 14h30, na
Seção Infantil. Voltado para crianças a partir de 10 anos de idade, o curso de HQ está com
inscrições abertas. As aulas acontecem de março a junho, todos os sábados, das 10h às 12h.
O dramaturgo Thiago Dominoni ainda ministra a oficina &ldquo;Mediar e brincar&rdquo;, voltada
para pais e responsáveis, que sugere maneiras de despertar o interesse das crianças pela literatura.
Há 15 vagas e as inscrições devem ser feitas através do e-mail do oficineiro
(thiagod@bpp.pr.gov.br), mediante envio do nome completo, telefone para contato e título de um
livro que costuma ler para seu filho (a).
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Hora do Conto
Segunda a sexta: 11h, 15h
Sábados: 11h
Oficinas de trabalhos manuais
Segunda a sexta: 11h15, 15h15
Sábado Lúdico
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Dia 9 de março, das 10h às 12h, na Seção Infantil
Piquenique Literário
Dia 14 de março, das 10h às 11h30, na Praça 29 de Março
Aventuras Literárias
Amor, Amorinha, de Marilize Tamanini
Dia 15 de março, às 14h30, na Seção Infantil.
Oficina &mdash; &ldquo;Mediar e brincar&rdquo;
O dramaturgo Thiago Dominoni ensina, para pais e responsáveis, maneiras de fazer com que a
criança se interesse por literatura. A oficina acontece no dia 16 de março, das 10h às 12h, na Seção
Infantil. Inscrições: thiagod@bpp.pr.gov.br.
Palestra
Dia internacional do contador de histórias
Dia 20 de março, das 19h às 22h, no auditório da BPP
Lançamentos de livros
Curitiba de A a Z, de Alexandre Barros Neves e Ingrid Osternack
Dia 23 de março, às 10h, na Arena BPP
Passeando por Curitiba, de Ana Rapha Nunes
Dia 26 de março, às 14h30, na Seção Infantil
Aventuras Teatrais
&ldquo;Entre na roda&rdquo;, com o grupo Manga Madura
Dia 28 de março, às 14h30, no auditório da BPP
CURSOS
Teatro para crianças
Voltado para crianças de 7 a 12 anos, com início no dia 6 de abril, das 9h às 10h30. Inscrições por
e-mail: milenap@bpp.pr.gov.br (Mandar nome, idade da criança e telefone para contato)
Pequenos contadores
Curso de contação de histórias para crianças, com início no dia 6 de abril, das 9h às 10h30. Para
efetuar a inscrição, envie e-mail para pequenoscontadores@gmail.com com nomes dos
responsáveis, telefone, nome da criança, idade e nome de um livro que seu filho/filha gosta.
Descubra sua licença poética
Dia 27 de março, 10h às 12h, no auditório da BPP. Para se inscrever, enviar e-mail para
thiagod@bpp.pr.gov.br com nome, telefone e idade.
A arte de compartilhar histórias
Primeira turma: 06/04/2019 &mdash; Sábado (13h30 às 17h00)
Segunda turma: 13/04/2019 &mdash; Sábado (13h30 às 17h00)
Inscrições abertas até 25 de março. Os interessados devem enviar e-mail para
thiagod@bpp.pr.gov.br com nome, telefone e idade. Também enviar nome de uma obra literária que
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gosta.
HQ
Voltado para crianças a partir de 10 anos de idade, o curso acontece de março a junho, todos os
sábados, das 10h às 12h.
Inscrições: milenap@bpp.pr.gov.br (mandar nome, idade da criança e telefone para contato)
Material necessário: lápis, borracha, régua 30cm e caneta nanquim 0.3 (marcas: Unipin, Micron ou
Staedtler)
Esta notícia foi publicada no site www.bpp.pr.gov.br. Todas as informações nela contidas são de
responsabilidade dos autores.
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