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7 NOV | SÁBADO 

10h | Abertura da exposição literária: Quem tem medo de bruxa? e Roda de Leitura: As bruxas de Harry Potter  
 
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21. 
Entrada gratuita.  
Número de vagas: 25. Inscrições abertas 30 minutos antes do evento 
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223 
 
A exposição literária Quem tem medo de bruxa? é prova de que essas criaturas, que podem ser atrapalhadas, 
misteriosas, divertidas, e até boas, têm lugar garantido na literatura.  
 
E na Roda de Leitura, o destaque é para as heroínas e vilãs do universo de Harry Potter. Vamos assistir a um 
documentário em que a autora, J.K. Rowling, e as atrizes dos filmes falam sobre a composição das personagens, e 
porque estas bruxas são tão especiais. Em seguida, os participantes vão debater e exercitar a produção de textos 
numa divertida competição com prêmios. E convidamos ainda os fãs a se fantasiarem para o evento: as três 
melhores fantasias serão premiadas!  
 
Com Marcelo de Souza e Viviane Pereira, a Roda de Leitura é indicada para leitores a partir dos 13 anos.  
 
 
10 e 11 NOV | TERÇA E QUARTA-FEIRA 
 
Curso de capacitação para gestores de bibliotecas públicas: acessibilidade em bibliotecas públicas 
 
Promovido pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais e ministrado pela ONG Mais Diferenças, 
referência nacional em acessibilidade, o curso conta com oficina no dia 10 (voltada para gestores das bibliotecas do 
interior de Minas Gerais) e atividades culturais no dia 11, abertas também ao público em geral. 
 
Local: Teatro José Aparecido de Oliveira. Praça da Liberdade, 21. 
Informações: sistema.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1202 
 
10 NOV | 9h a 16h | Oficina: Mediação de Leitura em Contextos Inclusivos. 
 
As oficinas estarão voltadas ao desenvolvimento e implementação de estratégias para a adequação e criação de 
materiais, recursos e práticas acessíveis e inclusivas voltadas ao livro e à leitura. Serão realizadas propostas de 
mediação de leitura em uma perspectiva inclusiva, estratégias de acessibilidade de livros e outros materiais, 
desenvolvimento de recursos acessíveis e inclusivos com materiais de baixo custo e o uso de Tecnologia Assistiva nos 
espaços, levando em consideração a diversidade de públicos (crianças, jovens, adultos, idosos, estudantes, com e 
sem deficiência). 
 
11 NOV | 10h a 12h | Ação Inclusiva: Mediação de Leitura 
11 NOV | 15h a 17h | Ação Inclusiva: Sessão de Cinema 
 
Nas ações inclusivas, participantes do curso e o público em geral conhecerão os recursos de acessibilidade (como 
intérprete de LIBRAS, audiodescrição, entre outros) usados em apresentações e atividades culturais. O objetivo é 
estimular a ampliação do público com e sem deficiência nas bibliotecas, e demonstrar como estes recursos podem 
ser empregados para enriquecer a experiência de todos. 
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21 NOV | SÁBADO 
 
10h | Hora do Conto e da Leitura: Contos de lá nos cantos de cá 
 
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21. 
Entrada gratuita.  
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223 
 

Aline Cântia e Chicó do Céu trazem o espetáculo Contos de lá nos cantos de cá. Com um repertório de músicas e 
histórias tradicionais, literatura e cultura popular de diversos povos, a dupla faz um passeio lúdico por contos, 
cantigas populares e canções, em uma celebração da imaginação literária de várias partes do mundo.  
 
 
 
23 NOV | SEGUNDA-FEIRA 
 
14h30 | Roda de Leitura: A Consciência Negra no Brasil 
  
Local: Carro-Biblioteca.  
Entrada gratuita  
Informações: cb.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1253 
 
Após a apresentação feita pela equipe do Carro-Biblioteca, os participantes terão a oportunidade de discutir sobre 
aspectos importantes relativos ao papel do negro na evolução da sociedade brasileira, bem como exercitar a 
produção literária, expressando as próprias opiniões, vivencias e questionamentos. Os melhores textos, selecionados 
pelo próprio grupo, serão premiados. 
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EXPOSIÇÕES 

Todas as exposições têm entrada gratuita. 

7 a 30 NOV | Segunda a sexta, de 8h a 18h. Sábado, de 8h a 12h.  
 
Exposição literária Quem tem medo de bruxa?  
 
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21. 
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223 
 
Como vilãs ou heroínas, malvadas, simpáticas ou simplesmente atrapalhadas, as bruxas sempre tiveram espaço na 
literatura. A exposição literária Quem tem medo de bruxa? traz 27 banners com belas ilustrações e textos 
selecionados para despertar a atenção das crianças e adolescentes.  
Embarque nessa divertida viagem pelo o universo enigmático das bruxas! 
 
Após o encerramento da exposição na Luiz de Bessa, ela viaja para as bibliotecas do interior cadastradas no Sistema 
Estadual de Bibliotecas. Para solicitar que a exposição vá à sua cidade, entre em contato pelo (31) 3269.1202 ou 
sistema.sub@cultura.mg.gov.br. 

6 a 30 NOV | Segunda a sexta, de 8h a 18h; quinta-feira, horário estendido até 20h. Sábado, de 8h a 12h.  
 
EM DESTAQUE: Cultura africana: identidade brasileira 

Local: 3º andar do Anexo Professor Francisco Iglésias. Rua da Bahia, 1.889 
Informações: 3269 1232; referencia.sub@cultura.mg.gov.br 

O Setor de Referência e Estudos apresenta destaques de seu acervo sobre a cultura africana, e a importância 
fundamental que ela teve e tem para a identidade brasileira.  
 
 
5 OUT a 30 NOV | Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Grande Otello e Carlos Drummond de Andrade: dois mineiros que ganharam o mundo. 
 
Local: Hall das Coleções Especiais. Praça da Liberdade, 21, 2º andar 
Informações: 3269 1209; mineiriana.sub@cultura.mg.gov.br 
 
A exposição comemora dois mineiros, dois aniversariantes de outubro, duas personalidades que marcaram época: o 
ator, escritor e compositor Grande Otello aparece em belos pôsteres da sua carreira no cinema nacional, e o poeta e 
autor Carlos Drummond de Andrade é o foco da exposição do acervo, que traz livros de e sobre Drummond. 
 
  

mailto:infantil.sub@cultura.mg.gov.br
mailto:sistema.sub@cultura.mg.gov.br
mailto:referencia.sub@cultura.mg.gov.br
mailto:mineiriana.sub@cultura.mg.gov.br


CARRO-BIBLIOTECA apresenta 

ENCONTRO COM O ESCRITOR 

TÔ LIGADO: UMA JORNADA DE CONSTRUÇÃO DA PRÓPRIA IDENTIDADE, com Warley Matias de Souza  

O projeto Encontro com o Escritor leva autores às comunidades atendidas pelo Carro-Biblioteca. Nas semanas 
anteriores ao Encontro, Rodas de Leitura e um Quiz Literário aproximam os leitores da obra e biografia do autor, 
preparando o terreno para um bate-papo ainda mais fértil e interessante.  
 
Nos meses de novembro/dezembro, o autor convidado é Warley Matias de Souza, e o projeto visita as escolas E.M. 
Paulo Freire (bairro Ribeiro de Abreu), E.E. Cecília Meireles (Diamante), E.E. Álvaro Salles (Nova Pampulha), e E.M. 
Gov. Ozanan Coelho (Capitão Eduardo). 

 

17 a 20 NOV | Roda de Leitura 

Na Roda de Leitura de novembro, os participantes vão acompanhar as experiências de Gabriel, personagem de 
Warley Matias de Souza. Gabriel é um menino de quinze anos que vivencia os questionamentos e amadurece com os 
conflitos próprios da adolescência. 

Os leitores também terão a oportunidade de soltarem a imaginação e expressarem a suas ideias em um divertido 
concurso literário, com prêmios para os vencedores. 

24 a 27 NOV | Quiz Literário 

Através de um divertido jogo de perguntas e respostas, vamos testar os conhecimentos dos alunos sobre o gênero 
literário crônica e sobre a vida e a obra do autor Warley Matias de Souza. 

1º a 4 DEZ | Encontro com o Escritor 
 
O autor convidado do mês de outubro do projeto “Encontro com o Escritor” é o mineiro Warley Matias de Souza. Ele 
irá inspirar os alunos dos bairros assistidos pelo Carro-Biblioteca com suas divertidas histórias e sua trajetória como 
escritor. 
 
 
  



LANÇAMENTOS DE LIVROS 
Todos os lançamentos têm entrada gratuita.  
Para lançar seu livro na Luiz de Bessa, entre em contato no galeria.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1204. 
 
 
9 NOV | SEGUNDA-FEIRA  
 
19h | Olhos Jins, de Silas Velozo 
 
Local: Galeria de Arte Paulo Campos Guimarães. Praça da Liberdade, 21. 
Informações: galeria.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1204 
 
 
24 NOV | TERÇA-FEIRA 
 
19h | o Filho do Corrupto, de Mauricio Lara 
 
Local: Galeria de Arte Paulo Campos Guimarães. Praça da Liberdade, 21. 
Informações: galeria.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1204 
 

 

GRUPOS DE ESTUDO DO SETOR BRAILLE 

 
O setor Braille organiza grupos de estudos de disciplinas diversas, de acordo com as demandas dos usuários do 
setor. Os encontros são semanais, e a duração fica geralmente entre 1 e 2 horas (a ser decidida entre os 
participantes). A participação é gratuita, e exclusiva para pessoas com deficiência visual. 
Caso não encontre a matéria de seu interesse abaixo, informe o setor: um novo grupo pode ser formado, ou um 
voluntário pode atendê-lo individualmente.  
 
Português para Concursos  
Terça-feira, 9h30 
 
Local: Setor Braille. Praça da Liberdade, 21, 2º andar 
Informações: 3269 1218 ou braille.sub@cultura.mg.gov.br  
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