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Biblioteca de São Paulo é uma opção para divertir 
e ampliar o conhecimento durante as férias

A Biblioteca de São Paulo 
(BSP) é uma opção interes-
sante para quem está passan-
do as férias na capital paulista.  
Contação de Histórias, Oficinas 
e Clube de Leitura estão entre 
as atividades programadas para 
os próximos dias. 

Quem estiver passando pela 
BSP, não deve deixar de aprovei-
tar a programação que inclui ex-
posição sobre a região (até 10 de 
fevereiro). Entre os destaques 
consta também a oficina Livro-
dobradura, com a Cia. Malas 
Portam, em 12 de janeiro (sá-
bado) às 14h; Compartilhando 
Saberes - Yoga às 15h e a Hora 
do Conto, às 16h, com Mirela 
Estelles e Sylvia Sato (com in-
terpretação em Libras). No do-
mingo (13), às 16h, a contação 
será comandada por Chris Bruz 
e Bruna Brancati (com inter-
pretação em Libras), às 16h. O 
Luau BSP está marcado para 
a quinta-feira, dia 17 de janei-
ro, às 12h30, e abre espaço para 
os jovens, a música, a literatura 
e a poesia. Na sexta-feira (18) é 
a vez da equipe BSP apresentar 
sua versão de “Sopa de Bruxa”, 
de Jeong Hae-Wang, às 15h. 
Confira a programação abaixo 
ela é inteiramente gratuita. 

Biblioteca de São Paulo

12 de janeiro (sábado)

9h30 às 18h30 - Exposição: A 
Zona Norte conta suas histórias 
- A Mostra reúne as memórias, 
em formato de texto e desenho, 
contadas por moradores da Zona 
Norte de São Paulo. Visitação: 
de terça a domingo, das 9h30 às 
18h30. Até 10 de fevereiro.
11h às 11h45 - Lê no Ninho - 
Programa permanente. Ativi-
dade de estímulo e iniciação à 
leitura para crianças entre 6 
meses e 4 anos, realizada com li-
vros lúdicos, tablet, contação de 
histórias e músicas. Com equipe 
BSP. Vagas limitadas, preenchi-
das por ordem de chegada.
11 às 13h - Jogos para Todos! 
Xadrez - Programa perma nente. 
Os participantes apren dem as re-
gras, os movimen tos das peças e 
algumas táti cas do xadrez, além 
de disputar partidas. Pessoas 
com deficiência vi sual dispõem 
de tabuleiros adaptados. Com a 

FOX (Formação e Orientação de 
Xadrez). Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada.
14 às 15h - Oficina: Livro-do-
bradura - Por meio de dobradu-
ras em uma folha de sulfite será 
contada uma história rechea-
da de cantigas populares e dra-
matização com um final surpre-
endente. Após a narrativa, cada 
um pode aprender a fazer as do-
braduras que aparecem na histó-
ria. Indicado para crianças a par-
tir de 6 anos. Com a Cia. Malas 
Portam. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada.
15 às 16h - Compartilhando 
Saberes: Yoga - Em ambiente 
aconchegante e inspirador você 
poderá desfrutar desta práti-
ca milenar, que promove o bem- 
estar e a melhora da qualidade 
de vida. Com Amanda Velloso. 
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
16h - Hora do Conto - Programa 
permanente. Obax, de André 
Neves. Com interpretação em 
Libras. Com Mirela Estelles e 
Sylvia Sato. Não é necessário fa-
zer inscrição.

13 de janeiro (domingo)

9h30 às 18h30 - Exposição: A 
Zona Norte conta suas histó-
rias - A Mostra reúne as memó-
rias, em formato de texto e de-
senho, contadas por moradores 
da Zona Norte de São Paulo. 
Visitação: de terça a domingo, 
das 9h30 às 18h30. Até 10 de 
fevereiro.

11h30 às 12h15 - Lê no Ninho 
- Programa permanente. Ativi-
dade de estímulo e iniciação à 
leitura para crianças entre 6 
meses e 4 anos, realizada com li-
vros lúdicos, tablet, contação de 
histórias e músicas. Com equipe 
BSP. Vagas limitadas, preenchi-
das por ordem de chegada.
16h - Hora do Conto - Programa 
permanente, recontado por Sil-
via Salerno. Com interpretação 
em Libras. Com Chris Cruz e 
Bruna Brancati. Não é necessá-
rio fazer inscrição.

15 de janeiro (terça-feira)

9h30 às 18h30 - Exposição: A 
Zona Norte conta suas histórias 
- A Mostra reúne as memórias, 
em formato de texto e desenho, 
contadas por moradores da Zona 
Norte de São Paulo. Visitação: 
de terça a domingo, das 9h30 às 
18h30. Até 10 de fevereiro.
15 às 16h - Jogos Sensoriais - 
Programa permanente. Di vertida 
experiência lúdi ca que estimu-
la as habilidades sensoriais e a 
memória, com jogos e brincadei-
ras para pessoas com e sem defi-
ciência. A partir de 11 anos. Com 
equipe BSP. Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada.

16 de janeiro (quarta-feira)

9h30 às 18h30 - Exposição: A 
Zona Norte conta suas histó-
rias - A Mostra reúne as memó-
rias, em formato de texto e de-
senho, contadas por moradores 

da Zona Norte de São Paulo. 
Visitação: de terça a domingo, 
das 9h30 às 18h30. Até 10 de 
fevereiro.
15h - Brincando e Aprendendo 
- Programa permanente. Imi-
te o seu ídolo. Com equipe BSP. 
A partir de 7 anos. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.

17 de janeiro (quinta-feira)

9h30 às 18h30 - Exposição: A 
Zona Norte conta suas histórias 
- A Mostra reúne as memórias, 
em formato de texto e desenho, 
contadas por moradores da Zona 
Norte de São Paulo. Visitação: 
de terça a domingo, das 9h30 às 
18h30. Até 10 de fevereiro.
12h30 às 13h30 - Luau BSP - 
Programa permanente. O pro-
grama apresenta aos jovens te-
mas relacionados à música, 
literatura e poesia e oferece es-
paço para apresentações artís-
ticas. A partir de 13 anos. Com 
equipe BSP.
15 às 16h - Pintando o 7 - Pro-
grama permanente. Chaveiros di-
vertidos. Com equipe BSP. A partir 
de 6 anos. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada.

18 de janeiro (sexta-feira)

9h30 às 18h30 - Exposição: A 
Zona Norte conta suas histórias 
- A Mostra reúne as memórias, 
em formato de texto e desenho, 
contadas por moradores da Zona 
Norte de São Paulo. Visitação: 
de terça a domingo, das 9h30 às 
18h30. Até 10 de fevereiro.
15h - Hora do Conto - Programa 
permanente. Sopa de bruxa, de 
Jeong Hae-Wang. Com equi-
pe BSP. Não é necessário fazer 
inscrição.
16h30 às 17h - Leitura ao Pé do 
Ouvido - Programa permanen-
te. A Bela e a Fera, de Madame 
de Beaumont e Madame de 
Villeneuve Com equipe BSP.

A Biblioteca de São Paulo 
fica localizada no Parque da 
Juventude Dom Paulo Evaristo 
Arns na Avenida  Cruzeiro do 
Sul, 2.630, Santana, (ao lado da 
Estação Ca randiru do Metrô). 
Para mais informações ligue: 
11 2089-0800 ou acesse: https://
bsp.org.br/
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Obax, de André Neves. Com interpretação em Libras. 
Com Mirela Estelles e Sylvia Sato

VIVENDO E SE TRANSFOR-
MANDO - de Reginaldo Fonseca 
(Editora DVS), “Esta mos nesta 
existência com o propósito de vi-
ver e nos transformar em seres 
humanos melhores a cada dia. 
Portanto, temos que agradecer 
por tudo e o tempo todo. Criar 

o hábito de agradecer é primor-
dial para o nosso sucesso, seja 
ele pessoal, profissional ou fi-
nanceiro. Sabemos que cada dia 
é um dia, e o fato de acordarmos 
para um novo dia já é uma dá-
diva. Quando nos conhecemos 
internamente, nos amamos de 
verdade, acreditamos em nos-
sos potenciais, fazemos coisas 
boas, vibramos na paz, realiza-
mos o bem para o mundo e nos 
aceitamos como somos, ficamos 
a um passo de grandes trans-
formações para o nosso pro-
cesso evolutivo (moral e inte-
lectual). Sendo assim, acredite 
que poderá ser um grande pas-
so para a descoberta de muitas 
coisas que envolvem o seu viver 
e, desta forma, poderá melhorar 
a sua vibração nesta passagem 
pelo planeta Terra. “Vivendo e 
se Transformando” é um dos 
sentidos da nossa evolução nes-
ta vida, que cada um de nós es-
colheu para vivenciar, aprender 
e evoluir.


