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iNfaNtil

Hora do conto
contação de histórias da literatura 
infantojuvenil, para aguçar o hábito  
da leitura e a imaginação das crianças. 
Não é necessário inscrição.

  Sextas-feiras, às 15 horas.

Feriado!
2   O ursinho apavorado, de Keith 

Faulkner. Com a Cia. Malas Portam.

9 Frida Kahlo, de Nadia Fink.
16  A fabulosa máquina de amigos,  

de Nick Bland.
23  Perseu e a monstruosa Medusa,  

de Saviour Pirotta.
30  O filho do ferreiro e a moça invisível,  

de Ricardo Azevedo.

Com equipe BSP.
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  Domingos, às 16 horas. 

4  Como surgiu a noite, conto de  
tradição indígena tupi-guarani.  
Com Willian Gama.

11  A quase morte de Zé Malandro, de 
Ricardo Azevedo. Com a Cia. Bisclof.

Feriado!  
15  A verdadeira história dos três 

porquinhos, de Jon Scieszka.  
Com interpretação em Libras.  
Com a Cia. Fantoccini.

18  Mata, de Heloísa Pietro.  
Com Os Fabulistas.

Feriado!  
20  O pássaro encantado, de Nelson 

Mandela. Com a Trupe Pitirilo.

25  Toda forma de amor.  
Com a Cia. Arte Negus.
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iNfaNtil

brincando  
e aprendendo
programa que reúne 
intervenções, jogos teatrais,  
atividades rítmicas e  
brincadeiras educativas.

  Quartas-feiras,  
das 15 às 16 horas. 

7  Brincadeiras divertidas com  
bola, pula-corda e amarelinha.

14  Equilíbrio: passe a bexiga  
sem deixar cair.

21 Ping-pong.
28  Treine sua mira com  

um jogo de bolinhas.

Com equipe BSP.   
A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.
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 7pintando o 7 
atividade para pintar, desenhar,  
colar e criar, inspirada em temas 
literários, ecológicos e culturais, 
desenvolvendo assim as capacidades 
artísticas e criativas das crianças.

    Quintas-feiras, das 15 às 16 horas.  
(Não haverá atividade no dia 15).

1º  Dia do Inventor: confeccione pequenos 
aviões utilizando materiais recicláveis.

8 Aprenda a fazer capas de caderno.
22  Reflexos da mulher negra: produza 

quadros decorativos.
29  Instrumentos musicais: faça um 

chocalho.

Com equipe BSP. A partir de 6 anos.

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.



 8

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, com 
dois livrinhos e um fantoche, e 
reproduzir a experiência em casa.

 

  Sábados, das 11 às 11h45. 
Domingos, das 11h30 às 12h15.  
(No dia 25, a atividade 
acontecerá no Parque da 
Juventude, dentro do programa 
Domingo no Parque).

Com equipe BSP.  

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.

iNfaNtil
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 9oFiciNa maker: 
produÇÃo de livros
um pouco do universo da produção 
editorial a partir das funções do escritor, 
ilustrador, produtor gráfico e designer 
gráfico. Você aprende também noções 
técnicas do processo de escrita, definições 
gráficas, como lidar com o editor e o 
ilustrador, dicas de encadernação e  
assim desenvolver um livro.

 

  Terça-feira, dia 6, das 9h30 às 12 horas. 

Com a escritora Vanessa Meriqui.
 

  Sexta-feira, dia 9, das 14 às 16h30. 

Com a escritora Maria Amália Camargo. 
Indicado para crianças a partir de 10 anos. 

As vagas serão preenchidas por  
ordem de chegada.
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jOVEM 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. 

  Quinta-feira, dia 22,  
das 15 às 17 horas.

A guerra não tem rosto de mulher, 
de Svetlana 
Aleksiévitch.

Com  
equipe BSP.

Não é  
necessário 
inscrição.

luau bsp
Na bsp, a galera pode 
se reunir para discutir 
temas relacionados à 
música, literatura, 
poesia, atualidade e 
ainda se apresentar!  

  Quintas-feiras, 
das 12h30 às 
13h30. (Não 
haverá atividade 
no dia 15).

Com equipe BSP.   
A partir de 13 anos. 

Não é necessário 
inscrição.
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 11compartilHando 
saberes: Yoga
em ambiente aconchegante e inspirador, 
venha desfrutar desta prática milenar,  
que promove o bem-estar e melhorias  
na qualidade de vida. as aulas de Hatha  
Yoga apostam em posturas simples,  
que podem ser praticadas por qualquer 
pessoa, e contemplam o alongamento,  
o fortalecimento muscular, o equilíbrio,  
a concentração na respiração  
e o relaxamento. 

  Sábados, dias 3 e 17, das 15 às 16 horas.

Com Amanda Velloso.

Recomenda-se que os praticantes ingiram 
apenas alimentos leves antes da aula e 
usem roupas confortáveis. As vagas serão 
preenchidas por ordem de chegada.
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sarau  
na bsp
literatura,  
canto e poesia.

  Domingo,  
dia 11, das 14h30 
às 16h30.

Com o Grupo de 
Poetas Cantores  
e Declamadores 
Independentes de 
São Paulo. 
Coordenação de 
Terezinha Rocha.

Não é necessário 
inscrição. 

adultO

seGundas 
intenÇÕes
bate-papo com a 
escritora lucrecia Zappi.

  Sábado, dia 24,  
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel  
da Costa Pinto.

Não é necessário 
inscrição. 

Declaração de atividades 
complementares para 
estudantes universitários.
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 13virada  
da consciência  
2018 
entre os dia 18 a 21 de novembro, 
são paulo recebe a Virada da 
consciência. serão diversas 
atividades espalhadas por toda a 
cidade: competições esportivas, 
desfile de moda, oficinas de beleza, 
shows de música e dança, teatro  
e mostras de cinema e artes 
visuais, tudo em celebração à 
cultura afro-brasileira. a biblioteca 
de são paulo será um dos pontos 
de atividade. participe conosco! 

Realização: Flink Sampa.

Confira mais informações sobre  
o bate-papo que teremos por aqui 
através do site: https://www.
viradadaconsciencia.com.br/ 
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adultO

palestra:  HistÓria  
do poder leGislativo  
do brasil através do 
tempo – 1826-2009
a palestra pretende percorrer toda a 
história da organização política dos 
estados, desde o brasil colonial até o 
poder legislativo na atualidade, 
focando na operação da câmara dos 
deputados e do senado Federal.

  Dias 1º e 30 de novembro,  
das 15 às 17 horas. 

Com o Dr. Josué dos Santos Ferreira,  
do Instituto de Estudos Legislativos 
Brasileiro – IDELB. Contemplado pelo 
ProAC/ICMS. Carga horária: 2h.

Vagas preenchidas por ordem  
de chegada.
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 15JoGos 
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. 
(Não haverá  
atividade no dia 20).

Com equipe BSP.  
A partir de 11 anos. 

Vagas limitadas, 
preenchidas por  
ordem de chegada.

tOdas as idadEs

leitura ao  
pé do ouvido 
Frequentadores da biblioteca  
são convidados a ouvir a leitura  
de trechos de livros, podendo 
conhecer assim novos autores, 
títulos e assuntos.

  Sextas-feiras, das 16h30  
às 17 horas. (Não haverá 
atividade no dia 2).

9  Agora e na hora, de Heloisa Seixas. 
16 Bom dia, camaradas, de Ondjaki. 
23  Onça preta, de Lucrecia Zappi 

(Aquecimento Segundas 
Intenções).

30  Amy Winehouse: biografia, de 
Chas Newkey-Burden.

Com equipe BSP. 
Não é necessário inscrição.
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dominGo no parQue 
um pouquinho do que acontece 
dentro da bsp levado para o lado  
de fora, à sombra das árvores  
do parque da Juventude.  
domingo, dia 14.

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

  12h15 às 16 horas – Espaço de 
leitura para toda a família com 
sessões de contação de histórias 
com a Cia. Malas Portam. 

Não é necessário inscrição. Em caso  
de chuva, a atividade será realizada 
dentro da biblioteca. 

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.

  Sábados, dias 13 e 27, 
das 11 às 13 horas.  

Vagas limitadas, 
preenchidas por  
ordem de chegada.
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 17sala de 
videoGames
a bsp oferece aos 
seus frequentadores 
mais uma opção de 
diversão, uma sala 
equipada com 
videogame, com os 
jogos mais legais do 
momento. 

 De terça a sexta, 
das 9h30 às 18 horas.

 Aos sábados, 
domingos e feriados, 
das 10 às 18 horas.
Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.
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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.

sessão adulto   
    Quartas-feiras,  às 10 horas. 

tOdas as idadEs

Branco sai, preto fica
Dir. Adirley Queirós, 2014, 
1h30min., drama, 12 anos. 
Elenco: Marquim do Tropa, 
Dilmar Durães, Gleide 
Firmino.
tiros em um baile de black 
music na periferia de brasília 
ferem dois homens, que 
ficam marcados para 
sempre. um terceiro vem do 
futuro para investigar o 
acontecido e provar que a 
culpa é da sociedade 
repressiva.  
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 19
sessão infantil   

    Sextas-feiras,  às 15h30. 

Os xeretas
Dir. Michael Ruman, Brasil, 2001, 1h30min., 
aventura, livre. Elenco: Elias Andreato, Roberto 
Arduim, Jéssyka Bueno Barth.
duda, tato e Nick são três amigos 
inseparáveis conhecidos como os Xeretas. 
um dia eles encontram uma menina vagando 
perdida pela cidade. com a ajuda da mística 
alana, eles descobrem que a garota é na 
verdade uma viajante dos portais do tempo e 
do espaço que precisa retornar ao seu 
mundo. para isto, ela precisa ter em mãos um 
medalhão, que é a chave dos portais. 
sabendo disso, os Xeretas resolvem ajudá-la, 
indo em busca dos ladrões que roubaram o 
medalhão, que estava em um museu de são 
paulo até pouco tempo atrás.
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parque da Juventude
av. cruzeiro do sul, 2.630 –

 santana,
ao lado da estação carandiru do m

etrô.  
são paulo/sp –

 cep 02030
-10

0

telefone: 2089-080
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d
e terça a dom

ingo e feriados, das 9h30 às 18h30.  

Todas as atividades são gratuitas. 
 M

ais inform
ações: contato@

bsp.org.br.  
A

gendam
entos de visitas técnicas e m

onitoradas: 
visitasm

onitoradas@
bsp.org.br

a
 b

ib
lio

tec
a

 é su
a

!


