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A Biblioteca Pública do Paraná oferece uma programação especial durante o período de férias
escolares. As atividades acontecem na Seção Infantil da BPP e são todas gratuitas. Durante o mês
de janeiro, o projeto Cine Pipoca vai exibir filmes que foram adaptados a partir de livros. Serão cinco
sessões, sempre às sextas-feiras, às 15h. A classificação de todas as obras é livre. No dia 26 de
janeiro acontece uma edição especial com a presença dos pais e a exibição do documentário O
começo da vida, de Estela Renner.

A Biblioteca Pública do Paraná oferece uma programação especial durante o período de férias
escolares. As atividades acontecem na Seção Infantil da BPP e são todas gratuitas. Durante o mês
de janeiro, o projeto Cine Pipoca vai exibir filmes que foram adaptados a partir de livros. Serão cinco
sessões, sempre às sextas-feiras, às 15h. A classificação de todas as obras é livre. No dia 26 de
janeiro acontece uma edição especial com a presença dos pais e a exibição do documentário O
começo da vida, de Estela Renner.
A Hora do Conto, tradicional evento de contação de histórias, ganha mais um horário durante as
férias. Além das sessões às 11h e às 15h, os pequenos leitores também podem ouvir boas histórias
às 17h. Os encontros são conduzidos pelo grupo Era Uma Vez, da Seção Infiantil da Biblioteca.
Até fevereiro, acontecem os encontros do Clube do Pequeno Leitor, em que os participantes
escolhem um livro do acervo da BPP para ser lido e discutido em grupo. A partir dessa experiência,
as crianças participam de um oficina para que possam criar seus próprios livros.
Também já está aberta a campanha Biblioteca Solidária, que prevê a arrecadação de materiais
escolares e livros que serão destinados a instituições carentes de Curitiba e Região Metropolitana.
As doações são feitas diretamente na Seção Infantil até 9 de fevereiro.
Serviço: Programação de férias da BPP R. Cândido Lopes, 131, Centro, Curitiba &mdash; PR
Gratuito Mais informações: 3221-4980
Programação completa
Hora do Conto Horários: 11h, 15h e 17h
Cine Pipoca: Adaptações literárias Todas as sextas-feiras do mês de janeiro, às 15h Dia 4 de
janeiro &mdash; O bom gigante amigo Dia 11 de janeiro &mdash; O pequeno príncipe Dia 18 de
janeiro &mdash; James e o pêssego gigante Dia 25 de janeiro &mdash; A teia de Charlotte Dia 1º de
fevereiro &mdash; Um professora muito maluquinha A classificação de todos os filmes exibidos é
livre para todos os públicos. Local: Auditório Paul Garfunkel Horário: 15h Obs: Nesses dias não
haverá Hora do Conto às 15h
Clube do Pequeno Leitor Inscrições: Até 12 de janeiro (Documentos necessários: RG ou certidão
de nascimento, RG do responsável e comprovante de residência) Duração: Todas as terças e
quintas-feiras, de 15 de janeiro a 22 de fevereiro Horário: Das 14h às 15h (terças-feiras); Das 14h às
16h (quintas-feiras) Faixa etária: de 9 a 12 anos
Roda de Histórias Faixa etária: Livre Duração: 23 de janeiro, das 10h às 11h30 e 30 de janeiro, das
14h às 15h30 Local: Seção Infantil Observações: Não é necessário se inscrever, mas é
recomendável chegar com quinze minutos de antecedência.
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Lançamento do livro Pipoca, de Cristiane Souza, com ilustrações de Beto Leite Dia: 19 de janeiro
Horário: Das 9h às 12h Local: Seção Infantil Durante o lançamento haverá contação de história,
atividade artística com as crianças e pipoca gratuita.
Seção Infantil Convida Cine Pipoca para os pais, com a exibição do documentário O começo da
vida Dia: 26 de janeiro Horário: 10h Duração: 97 minutos Classificação: Livre Local: Auditório Paul
Garfunkel
Biblioteca Solidária Arrecadação de materiais escolares e livros. Período de arrecadação: de 2 de
janeiro a 9 de fevereiro Sugestões: Cadernos, lápis de escrever, caixas de lápis de cor, caixa de giz
de cera, folhas sulfites, tesouras, colas, estojos, mochilas e etc. Local de arrecadação: Seção Infantil
- Caixa solidária
Fonte: BPP
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