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especial

em 2019 a bsp comemora  
9 anos de atividades. Venha 
celebrar a data com a gente  
e participe da programação 
especial que preparamos: 

Sábado, dia 9,  
das 9h30 às 17 horas.

SeGUNDaS INteNÇÕeS 
bate-papo com XXXXXX 

  Das 11 às 13 horas. 

Mediação: Manuel da Costa Pinto.

Não é necessário inscrição. 
Declaração de atividades 
complementares para estudantes 
universitários.

taRDe De LaNÇameNtoS
evento de lançamento de livros 
que visa incentivar a produção 
literária, estimular diálogos e 
divulgar o trabalho de escritores. 
entre os autores que vão participar 
desta festa estão XXXXXX
Venha prestigiar! 

  Das 14 às 16 horas.

Não é necessário inscrição.

INteRVeNÇÃo SoNoRa 
xxmxksansncacnxkzjc znczkjx 
ncjzkxnc zx zjknc xjkzcn 
zxjkcnjxz kcnkxz jcnjkxzcnjkxz 
cnz jc xzjkcn kjzxc 

  Das Xh às X.

Com Renata Moura.

Não é necessário inscrição.

HomeNaGem aoS  
SÓcIoS Da BSp 
XXX a bsp homenageia  
os sócios que mais prestigiaram 
a biblioteca durante 2019. 

  Às 15h30.

Não é necessário inscrição.
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 5eSpetÁcULo: 
BaRBatUQUIceS
Nessa “aula-espetáculo”, 
descubra quantos barulhos 
podem ser feitos com  
o corpo e através deles tocar 
músicas do repertório 
popular. 

  Às 16 horas. 

Com o Grupo Barbatuques.

Não é necessário inscrição.
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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.

1º  Menina bonita do laço  
de fita, de Ana Maria 
Machado.

8  A bruxa tá solta!, de José 
Carlos Aragão.

15  As velhas fiandeiras, de 
Cassiano Sydow Quilici.

22  Macaco e porco pança,  
de Ruth Rocha.

Com equipe BSP.
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 7
  Sábados e domingos, às 16 horas. 

2  Guilherme Augusto Araújo Fernandes, 
de Mam Fox. Com a Cia. Mapinguary.

3  As viagens de Gulliver, de Jonathan 
Swift. Com a Cia. Ruído Rosa.

9  Programação especial de aniversário! 
Ver página 4.

10  A festa no céu, recontado por Silvia 
Salerno. Com interpretação em Libras. 
Com Chris Cruz e Bruna Brancati.

16  A irmã do conde, de Helena Gomes e 
Geni Souza. Com interpretação em 
Libras. Com o Grupo Mãos de Fada.

17  Sumaúma, mãe das árvores: Uma 
história da floresta Amazônica, de 
Lynne Cherry. Com Tricotando Palavras.

23  Reinações de Narizinho, adaptação  
da obra de Monteiro Lobato.  
Com Kelly Orasi.

24  Os cisnes selvagens, de Hans Christian 
Andersen. Com a Cia. do Mar.
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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. 

6 Foguete de bexiga.
13 Castelo de copos.
20 Bolinha flutuante.
27 Futebol. 

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. 

7 Crie seu animal da floresta.
14 Mosaico em crepom da BSP.
21 Confecção de vaso floral.  
28 Porta-copos em cortiça.

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 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.  
(Nos dias 3 e 17, a atividade 
acontece 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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 11

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.

oFIcINa eSpaLHaFatoS 
quer ser repórter? então eis a sua chance de vivenciar o jornalismo na 
prática. Nesta oficina, você aprenderá técnicas de entrevista e vai aplicar 
esses conhecimentos com um artista convidado(a) surpresa. e de quebra,  
o trabalho será publicado no jornal Espalhafatos. 

 

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

Com João Varella (Editora Lote 42). Indicado para pessoas de 12 a 16 anos.  
Carga horária: 6 horas. Inscrições: pelo link  www.bsp.org.br/inscricao
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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 28,  
das 15 às 17 horas.

Não verás país nenhum, de 
Ignácio de 
Loyola Brandão.

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, 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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adulto

   empreendedorismo  

oFIcINa De  
oVo De pÁScoa 
Nesta aula demonstrativa, você 
aprende como fazer ovos de páscoa, 
desde a temperagem do chocolate 
até as formas de acabamento e 
decoração. durante o curso, equipe 
do sebrae-sp vai apresentar ainda  
os temas como atender seu público-
alvo e Fluxo de caixa.   

  Dia 20 de fevereiro, das 10 às  
16 horas; e dia 21 de fevereiro,  
das 10 às 13 horas. 

Com a chef confeiteira Danielle Trolezi  
e equipe Sebrae-SP. A partir de 16 anos. 
Carga horária: 8 horas.

Inscrições: a partir de 5 de fevereiro,  
pelo link www.bsp.org.br/inscricao

SaRaU  
Na BSp
literatura,  
canto e poesia.

  Domingo,  
dia 17, 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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 15eXposiÇÃo: 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 dos 
espaços, regiões e comunidades. 

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

  Terças-feiras,  
das 15h às 16 horas. 

Com equipe BSP.  
A partir de 11 anos. 

Vagas limitadas, 
preenchidas por  
ordem de chegada.
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 17LeItURa 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. 

1º O rouxinol, de Kristin Hannah. 
8  O caçador de pipas, de Khaled 

Hosseini.
15  O menino do pijama listrado, 

de John Boyne.
22  Sonata em Auschwitz, de 

Luize Valente. 
Com equipe BSP. 
Não é necessário inscrição.



 18

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, 
das 11 às 13 horas.  

Com a FOX - Formação  
e Orientação de Xadrez.
Vagas limitadas, 
preenchidas por  
ordem de chegada.
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 19DomINGo 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 3 e 17.

   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.

3 Cia. na Ponta da Língua.
17 Com o Núcleo Educatho.

Não é necessário inscrição. Em caso  
de chuva, a atividade será realizada 
dentro da biblioteca. Atenção: nos  
dias 10 e 24 o programa Lê no ninho  
será realizado dentro da BSP.



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
0 

w
w

w
.bsp.org.br

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
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