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infantil
HORA DO CONTO

Contação de histórias da literatura
infantojuvenil para aguçar a imaginação
e o hábito da leitura. Durante os sábados
de abril, histórias de Monteiro Lobato,
cujo nascimento é celebrado neste mês.
S
 extas-feiras, às 15 horas.

6V
 ocê agiu bem, meu marido, de Hans
Christian Andersen.

13 O touro Ferdinando, de Munro Leaf.
20 Origem do mundo, recontado por Vera do Val.
27 A
 galinha ruiva, recontado por Ana
Maria Machado.

Com equipe BSP.
S
 ábados e domingos, às 16 horas.

1º A roupa nova do imperador, de Hans
4

Christian Andersen. Com O Jardim
da Estrelinha.

7 O pinto Sura, de Monteiro Lobato.
Com a Cia. Hespérides.

8A
 tempestade, de William Shakespeare.
Com Lilian Marchetti.

14 Reinações de Narizinho, de Monteiro

Lobato. Com interpretação em Libras.
Com Mirela Estelles e Amarilis Reto.
15 A ressurreição dos búfalos, de Joseph
Campbell. Com Palhaço Adão e
Palhaço Gastão.
21 Viagem ao céu, de Monteiro Lobato.
Com a Cia. Ruído Rosa.
22 M
 aori e o tubarão, recontado por Claire
Merleau-Ponty e Cecile Mozziconacci.
Narração de histórias em Libras com
interpretação para o português. Com
o Grupo Mãos de Fada.
28 Em férias, de Monteiro Lobato.
Com a Cia. Os Fabulistas.
29 O
 monstro monstruoso na caverna
cavernosa, de Rosana Rios. Com a Cia. Bisclof.

Biblioteca de São Paulo
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infantil
BRINCANDO E
APRENDENDO

Toda semana, intervenções,
jogos teatrais, atividades
rítmicas e brincadeiras
educativas.
Q
 uartas-feiras, das 15
às 16 horas.
4 Jogo: Imitatrix.
11 Brincadeira de taco.
18 Descubra o que tem dentro
da caixa misteriosa.
25 Jogo: Imagem e ação.

Com equipe BSP.
A partir de 7 anos.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.
6

Atividade para pintar, desenhar,
colar e criar, inspirada em temas
literários, ecológicos e culturais,
desenvolvendo assim as
capacidades artísticas
e criativas das crianças.
Q
 uintas-feiras, das 15 às 16 horas

5C
 onfecção de marca-páginas feito
com material reciclável.

12 Q
 ual é a cor do nosso planeta?
Atividade com colagem.

19 Confecção de enfeites utilizando
ponteiras de lápis, inspirados
na cultura indígena.
26 Produção de livro.

Com equipe BSP. A partir de 6 anos.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.
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PINTANDO O 7

infantil
LÊ NO NINHO

Atividade de estímulo e
iniciação à leitura para
crianças entre 6 meses e 4
anos, realizada com livros
lúdicos, tablet, contação de
histórias e músicas. Pais e
responsáveis podem, ao fim,
emprestar os kits utilizados
e reproduzir a experiência
em casa.
S
 ábados, das 11 às 11h45.
D
 omingos, dias 8 e 22 e 29
das 11h30 às 12h15.

Com equipe BSP.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.
8

jovem
O programa apresenta
aos jovens temas
relacionados à música,
literatura e poesia, e
oferece espaço para
apresentações artísticas.

 uintas-feiras,
Q
das 12h30 às 13h30.
Com equipe BSP.
A partir de 13 anos.
Não é necessário
inscrição.
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LUAU BSP

bate-papo
literário

No primeiro bate-papo
literário do Who’s Geek de
2018, venha conversar com
autores nacionais de fantasia
e literatura jovem-adulta e
entender este mercado, suas
histórias e como se tornar
um escritor melhor. A ideia
é aproximar os autores de
seu público, e promover
uma conversa divertida,
informativa e informal.
 omingo, dia 15, das
D
14h30 às 17 horas.

Organização: Who’s Geek.
Não é necessário inscrição.
10

adulto
clube de leitura

Todos os meses, a BSP seleciona
um livro e propõe a discussão de
detalhes da história com os leitores
da obra, incentivando assim o
encontro de pessoas, o debate
literário e o hábito da leitura.
 uinta-feira, dia 19,
Q
das 15 às 17 horas.

Mrs. Dalloway,
de Virginia
Woolf.
Com
equipe BSP.
Não é
necessário
inscrição.

SEGUNDAS
INTENÇÕES

Bate-papo com o
escritor Ignácio
de Loyola Brandão.
S
 ábado, dia 28,
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel
da Costa Pinto.
Não é necessário
inscrição.
Declaração de atividades
complementares para
estudantes universitários.

Letícia gullo

jovem

Literatura,
canto e poesia.

D
 omingo, dia 29,
das 14h30 às
16h30.

Com o Grupo de
Poetas Cantores
e Declamadores
Independentes
de São Paulo.
Coordenação de
Terezinha Rocha.
Não é necessário
inscrição.
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SARAU NA BSP

adulto
OFICINA de ESCRITA CRIATIVA
Tecendo Palavras - Entre
a memória e a ficção
A memória é um elemento fundamental
para a produção literária. Muitos autores
têm sua obra ficcional construída a partir
dela; outros dedicaram-se a escrever suas
memórias e assim criaram grandes obras.
A partir desta premissa, a oficina
apresentará autores e livros que
mergulham neste universo e irá propor
que os participantes produzam textos
ficcionais e memoriais.
Q
 uarta-feira, dias 18 e 25, das 14 às 18 horas.

12

Inscrições: a partir de 2 de abril, pelo link
www.bsp.org.br/inscricao

daniela pinotti

Com o escritor Marcelo Maluf. Carga horária: 8
horas. Indicado para pessoas a partir de 16 anos.

CURSO DE CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS

A potencialidade das narrativas de literatura
oral como ferramenta de aproximação,
comunicação e expressão. Serão abordados
os vários tipos de histórias (lendas, mitos,
fábulas, história de origem, contos de fadas,
entre outros), a relação com a música,
técnicas como interpretação, oralidade e
improvisação.
Q
 uartas-feiras, de 9 de maio a 4 de julho,
das 14h30 às 17h30.

Realização: Associação Arte Despertar em
conjunto com a BSP. Carga horária: 24 horas.
Indicado para pessoas a partir de 16 anos
(cursando o ensino médio).
Inscrições: a partir de 10 de abril, pelo link
www.bsp.org.br/inscricao
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DE OLHO NA INSCRIÇÃO!

todas as idades
JOGOS
SENSORIAIS

Divertida experiência
lúdica que estimula as
habilidades sensoriais
e a memória, com jogos
e brincadeiras para
pessoas com e sem
deficiência.

Terças-feiras,

das 15 às 16 horas.

Com equipe BSP.
A partir de 11 anos.
Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.
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Frequentadores da biblioteca
são convidados a ouvir a leitura
de trechos de livros, podendo
conhecer assim novos autores,
títulos e assuntos.
S
 extas-feiras, das 16h30
às 17 horas.
6 Do fundo do poço se vê a lua,
de Joca Reiners Terron.
13 O cortiço, de Aluíso Azevedo.
20 Vozes de Tchernóbil, de
Svetlana Aleksiévitch.
27 Aquecimento Segundas
Intenções: Depois do sol, de
Ignácio de Loyola Brandão.

Com equipe BSP.
Não é necessário inscrição.
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LEITURA AO
PÉ DO OUVIDO

todas as idades
Jogos para todos! Oficina de xadrez.

Os participantes aprendem as regras, os movimentos das peças
e algumas táticas, além de disputar partidas. Pessoas com
deficiência visual dispõem de tabuleiros adaptados.

16

Ariane artioli

S
 ábados, das 11 às 13 horas. Com Carlos Oliveira.
Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

Um pouquinho do que acontece dentro
da BSP levado para o lado de fora, à
sombra das árvores do Parque da
Juventude. Domingos, dias 1º e 15.

 11h30 às 12h15 – Sessões do programa
Lê no Ninho, com equipe BSP.

1 2h15 às 16 horas – Espaço
de leitura para toda a família com
sessões de contação de histórias.

1º Com a Trupe Pitirilo.
15 Com a Cia. do Mar.
Não é necessário inscrição. Em caso
de chuva, a atividade será realizada
dentro da biblioteca.
Atenção: nos dias 8, 22 e 29, o programa
Lê no Ninho acontece dentro da BSP.
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DOMINGO NO PARQUE

todas as idades
Sessão Adulto
Quartas-feiras, às 10 horas.

PONTOS MIS

Sabia que aqui na
BSP tem até sessão
de cinema? Em parceria
com o Museu da Imagem
e do Som (MIS), o
programa promove a
exibição de filmes e a
formação de plateias.
Não é necessário
inscrição. As vagas
serão preenchidas
por ordem de chegada.
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Última parada 174
Dir. Bruno Barreto, Brasil,
2008, 110 min. Gênero: Drama.
Classificação: 16 anos.

Drama baseado em fatos
reais sobre a vida de Sandro
do Nascimento,
sobrevivente da chacina da
Candelária que, em 2000,
sequestrou um ônibus no
Rio de Janeiro. Após horas
de negociação, um policial
do Bope dispara contra ele
e a refém, aos olhos das
TVs que registravam tudo.

Sextas-feiras, às 15h30.

O menino e o mundo
Dir. Alê Abreu, Brasil, 2014,
80 min. Gênero: animação.
Classificação: livre. Elenco:
Emicida, Naná Vasconcelos,
Barbatuques e Grupo
Experimental de Música.

divulgação

Sofrendo com a falta do
pai, um menino deixa sua
aldeia e descobre um
mundo fantástico
dominado por máquinasbichos e estranhos seres.
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Sessão Infantil

a biblioteca é sua!

Parque da Juventude
Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana,
ao lado da estação Carandiru do Metrô.
São Paulo/SP – CEP 02030-100
Telefone: 2089-0800
www.bsp.org.br
De terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30.
Todas as atividades são gratuitas.
Mais informações: contato@bsp.org.br.
Agendamentos de visitas técnicas e monitoradas:
visitasmonitoradas@bsp.org.br

