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- Hoje tem muito livro? 

- Tem sim senhor. 

- Tem teatro também? 

- Tem sim senhor. 

- Hoje tem Ler-o-lero? o 
- Tem sim senhor. 

- E onde é que é? • 

- É na Biblioteca Pública Infantil 

e Juvenil de Belo Horizonte. 
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ocê quer viajar 
pelos caminhos mági
cos da literatura? Quer 
ver quanta coisa a 
gente pode fazer com 
um livro e uma história? 
Quer brincar de escri
tor, ator, artista? 

Então venha co
nhecer este novo es
paço na rua Caran
gola. Aqui você vai 
descobrir uma biblio
teca diferente, que foi 
montada pensando 
em você. Aqui as pes-

soas ensinam como 
usar a biblioteca e 
como se divertir dentro 
dela. 

Você vai encontrar 
um lugar gostoso, corn 
almofadas e estantes 
coloridas, exposições 
de trabalhos e música 
no ar. 

Livros novos e vari
ados para ler na biblio
teca ou levar para casa 
esperam por você. E é 
você mesmo quem 
escolhe e pega o livro 

Equipe: Antonieta Cunha • Maria Cecília Oliveira • Afonso Victor Teixeira • Ana Maria Cardoso •Ser 



• 
na estante. Numa sala 
de narração, pessoas 
contarão histórias para 
quem quiser ouvir. Há 
também uma sala de 
vídeo para você assistir 
a filmes e desenhos da 
Midiateca, que é um 
tipo de biblioteca só 
que de fitas e discos. 

N·ossa biblioteca é 
também um lugar pa
ra se estudar, onde 
você encontrará livros 
e enciclopédias para 
pesquisar algum as-

• sunto em especial. As 
bibliotecárias estão 
aqui para ajudar e ori
entar. 

Além de ler, você 
poderá escrever, con
tar a sua história do seu 
jeito. Você vai apren
der a fazer bonecos, 
desenhar, pintar, enfim, 
fazer arte. A biblioteca 
tem até um teatrinho 
de arena, onde mini
atores e atrizes vão 
mostrar seu talento. E 
fique de olho nas 
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atividades de fim-de
semana. 

De dois em dois 
meses sairá a Ler-o-.le
ro, a revista da biblio
teca que, aliás, se pa
rece com este folder. 
Ela trará dicas de livros, 
jogos e um espaço 
para você falar dos 
livros que leu e mostrar 
o que sabe fazer. 

Para gente grande 
interessada em gente 
pequena, a biblioteca, 
com pessoal especia-

lizado e que gosta de 
trabalhar com criança, 
será um espaço para 
se discutir literatura, 
cultura e educação. 
Além disso, será publi
cada a Releitura, uma 
revista de adulto para 
adultó, falando sobre 
crianças e livros. Par
ticipe e dê sugestões. 

E então? Visite a Bi
blioteca Pública Infan
til e Juvenil de Belo Ho-

rizonte e... / 
boa viagem• 
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