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ESPECIAL FÉRIAS

AS FÉRIAS CHEGARAM  
e se você está em busca 
de um lugar divertido e 
cheio de histórias para 
curtir, vem para Biblioteca 
de São Paulo. A cada 
fi nal de semana teremos 
atividades diferentes que 
apresentam a biblioteca e 
o livro como possibilidades 
de criação e divertimento. 
Esperamos vocês!

  Sábados, das 14h às 15h.

Com a Cia. Malas Portam. 
Indicado para crianças a 
partir de 6 anos.

Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.

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 fi lho do ferreiro e a moça invisível, 

de Ricardo Azevedo.

Com equipe BSP.
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 5
DIA 05
LIVROS DA 
CONFUSÃO E LEONEL
A ofi cina propõe a leitura 
dos livros da Confusão e 
Leonel; e depois, cada 
participante pode montar 
o seu livro de uma forma 
diferente e divertida.

DIA 12
LIVRO-DOBRADURA
Por meio de dobraduras 
em uma folha de papel 
será contada uma 
história recheada de 
cantigas populares e 
dramatização com um 
fi nal surpreendente. Após 
a narrativa, todos podem 

aprender a fazer as 
dobraduras que 
aparecem na história.

DIA 19
CONHECENDO OS 
BICHOS DO BRASIL
Recrie os animais do livro 
O pé de guaraná através 
do tangram.

DIA 26
VERSOS E 
UNIVERSOS
A ofi cina propõe a leitura 
do livro Meu amigo ET 
e a recriação do 
personagem, sua nave 
espacial e astros do 
espaço sideral.
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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.
4 É um livro, de Lane Smith. 
11  A sopa supimpa, de Estêvão Marques. 
18 Sopa de bruxa, de Jeong Hae-Wang.

Com equipe BSP.

FERIADO!
25  Histórias da Garoa, baseado 

nas obras de Adoniran Barbosa, 
Álvares de Azevedo, Mário de 
Andrade e Oswald de Andrade. 
Com a Cia. Ruído Rosa.
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  Sábados e domingos, às 16 horas. 

5  Os seis companheiros, recontado 
por Claude Blum. Com o grupo 
Conte com Elas.

6  O menino que via com as mãos, de 
Alexandre Azevedo. Com o grupo 
Tricotando Palavras.

12  Obax, de André Neves. Com 
interpretação em Libras. Com Mirela 
Estelles e Sylvia Sato.

13  Iara, recontado por Silvia Salerno. Com 
interpretação em Libras. Com Chris Cruz 
e Bruna Brancati.

19  A história que atravessou o oceano, de 
Kelly Orasi. Com Kelly Orasi.

20  Antônio Carlos Jobim: uma biografi a, de 
Sérgio Cabral. Com a Cia Som em Prosa.

26  A quase morte de Zé Malandro, de 
Ricardo Azevedo. Com a Cia Mapinguary. 

27  Escubidu, a boneca que sabe tudo, 
de Pierri Gripari. Com Paula Dugaich.

2019-GuiaBSP-JAN.indd   7 21/12/18   17:35



 8

INFANTIL

BRINCANDO 
E APRENDENDO
Programa que reúne 
intervenções, jogos teatrais, 
atividades rítmicas e 
brincadeiras educativas.

  Quartas-feiras, 
das 15 às 16 horas. 

2 Mímica. 
9  Brincando de fotógrafo. 
16 Imite o seu ídolo.
23 Jogos de tabuleiro.
30 Corrida de sacos.

Com equipe BSP.  
A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
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 9PINTANDO 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. 

3 Areia cinética.
10 Pintura em mosaico.
17 Chaveiros divertidos.
24 Pinte imagens de São Paulo. 
31  Construa sua HQ através 

de colagem.

Com equipe BSP. A partir de 6 anos.

Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
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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 fi m, 
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. 
(Nos dias 6 e 20, 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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JOVEM

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. 

Com equipe BSP.  
A partir de 13 anos. 

Não é necessário 
inscrição.
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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 31, 
das 15 às 17 horas.

O ministério da felicidade 
absoluta, de 
Arundhati Roy

Com 
equipe BSP.

Não é 
necessário 
inscrição.
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 13COMPARTILHANDO 
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 12, 19 e 26 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.

SARAU 
NA BSP
Literatura, 
canto e poesia.

  Domingo, 
dia 20, 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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ADULTO

EXPOSIÇÃO: A ZONA 
NORTE CONTA SUAS 
HISTÓRIAS
A exposição reúne as memórias, 
em formato de textos e 
desenhos, contadas por 
moradores da Zona Norte 
de São Paulo. O grupo fez parte 
do processo de formação 
promovido pelo Museu 
da Pessoa com a equipe 
da BSP, que pôde aprender a 
metodologia de memória social 
e utilizá-la na coleta de registros 
orais, escritos e ilustrativos 
da história desta comunidade. 

Visitação: De terça a domingo, 
das 9h30 às 18h30. Até 10 de 
fevereiro de 2019. 
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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 
defi ciência. 

  Terças-feiras, das 
15h às 16 horas. 
(Não haverá atividade 
no dia 1º).

Com equipe BSP. 
A partir de 11 anos. 

Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.

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 25)

4  O pequeno príncipe, de Antoine 
de Saint Exupéry.

11  As aventuras de Robin Hood, 
de Alexandre Dumas.

18  A bela e a fera, de Madame 
de Beaumont e Madame 
de Villeneuve. 

Com equipe BSP. 
Não é necessário inscrição.
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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 
defi ciência visual 
dispõem de tabuleiros 
adaptados.

  Sábados,
das 11 às 13 horas.  

Com a FOX - Formação 
e Orientação de Xadrez.
Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.
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 17DOMINGO NO PARQUE 
Um pouquinho do que acontece 
dentro da BSP levado para o lado 
de fora, à sombra das árvores 
do Parque da Juventude.
Domingos, dias 6 e 20.

   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.

6  Com o Núcleo Educatho.
20  Com Josafat Barbosa.

Não é necessário inscrição. Em caso 
de chuva, a atividade será realizada 
dentro da biblioteca. Atenção: nos 
dias 13 e 27 o programa Lê no ninho 
será realizado dentro da BSP.

SALA 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.

2019-GuiaBSP-JAN.indd   17 21/12/18   17:35



 18

DE OLHO NAS INSCRIÇÕES 2019!

CURSO DE CONTAÇÃO 
DE HISTÓRIAS
Que tal desenvolver o jeito de contar 
histórias? E mais: descobrir as 
potencialidades das lendas, mitos, 
fábulas, contos de fadas e 
relacioná-las com a música, 
técnicas como interpretação, 
oralidade e improvisação? 

  Terças-feiras, de 5 de fevereiro 
a 2 de abril, das 14h30 às 17h30.

Realização: Associação Arte 
Despertar em parceria com a 
Biblioteca de São Paulo. Indicado 
para pessoas a partir de 16 anos 
(cursando o ensino médio). 
Carga horária: 24 horas. 
Inscrições a partir do dia 8 de Janeiro, 
pelo link www.bsp.org.br/inscricao

CURSO: QUADRINHOS DE AUTOR
Crie sua própria história em quadrinhos ou 
novela gráfi ca. E aprenda noções de roteiro 
e desenvolvimento em imagens e narrativa, 
além de enquadramento, plano, composição 
de página e espelho. 

  Terças e quintas-feiras, de 5 a 28 de 
fevereiro de 2019, das 14h30 às 17h30. 

Com Lourenço Mutarelli. Indicado para pessoas 
a partir de 15 anos. Carga horária: 24 horas.
Inscrições a partir do dia 20 de dezembro, pelo link 
www.bsp.org.br/inscricao
Lourenço Mutarelli começou a carreira como 
desenhista e depois passou a fazer histórias em 
quadrinhos e então se tornou escritor. Atualmente 
ministra ofi cinas de histórias em quadrinhos e de 
processos criativos no Sesc Pompeia.  Como 
quadrinhista publicou 12 álbuns e como escritor tem 
8 livros publicados entre eles  O Cheiro do Ralo 
(Companhia das Letras, 2002)
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 19OFICINA ESPALHAFATOS
Quer ser repórter? Então eis a chance 
de vivenciar o jornalismo na prática. 
Nesta ofi cina, você aprenderá técnicas 
de entrevista e aplicará seus conhecimentos 
com um artista convidado surpresa. 
O trabalho será publicado no jornal 
Espalhafatos. 

  Terça e quarta-feira, dias 26 e 27 de 
fevereiro de 2019, das 9h30 às 12h30. 

Com João Varella – Editora Lote 42. Indicado para 
pessoas de 12 a 16 anos. Carga horária: 6 horas.
Inscrições a partir do dia 20 de dezembro, pelo 
link www.bsp.org.br/inscricao
João Varella é jornalista, fundador da editora 
Lote 42 e da Banca Tatuí e autor de 42 Haicais 
e 7 Ilustrações (Lote 42), Curitibocas – Diálogos 
Urbanos (Coração Brasil, 2007), e A Agenda 
(Novo Conceito, 2013).
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