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Julho, mês 
de férias, é a 

ocasião perfeita 
para conhecer 

o Brincando 
e Aprendendo.
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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.
5  Romeu e Julieta, de Nicola 

Cinquetti e Octavia Monaco.
12  Aladim e a lâmpada 

maravilhosa, do livro 
Contos das mil e uma noites.

19  Pinóquio, versão de 
Mauricio de Sousa.

26  Kachtanka, de Anton 
Tchekhov.

Com equipe BSP.
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 5
  Sábados, domingos e feriados, às 16 horas. 

6  O bordado encantado, 
de Edmir Perrotti. 
Com Andi Rubinstein.

7  Tom Tico Taco, de Kevin 
Crossley-Holland. 
Com o Grupo Teatro 
de Sobras.

9  (feriado) A onça e o 
bode, recontado por 
Ana Maria Machado. 
Com Giba Pedrosa.

13  Maria vai com as 
outras, de Sylvia 
Orthof. Com 
interpretação 
em Libras. Com 
o Grupo Êba.

14  Rock para pequenos: 
um livro ilustrado para 
futuros roqueiros, de 

Laura D. Macoriello. 
Com Lilian Marchetti.

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

21  A anciã que tinha 
razão, 
de Burleigh Muten. 
Com interpretação 
em Libras. Com Mirela 
Estelles e Amarilis 
Reto.

27   Casamento cigano, 
inspirado na obra 
de Eliana Lisboa. 
Com o Grupo 
Mágicas Pirilampos.

28   Tom, de André Neves.
Com Heidi Monezzi.
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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.

3  Peteca.
10 Jogo We Will Rock You.
17  Circuito de brincadeiras: pula-

corda, amarelinha, futebol 
e esconde-esconde.

24  Acerte a bolinha no alvo.
31  Jogos no computador.

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.
4  Pintura com tinta guache 

e folhas de plantas.
11  Dia do Rock: confecção 

de instrumento musical.
18 Quadros decorativos.
25 Dobradura: animais sanfonados.

Com equipe BSP. 
A partir de 6 anos.

Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
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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 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 7 e 21, a atividade 
acontecerá no Parque da 
Juventude, dentro do programa 
Domingo no Parque).

Com equipe BSP.  

Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
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 9CAMPEONATO 
DE VIDEOGAME 
FUTEBOL 
DIGITAL 2019
Cada jogador irá 
representar um clube. 
Participe e traga 
a sua torcida! 

  Quarta-feira, dia 17, 
das 10 às 17 horas.

Para pessoas com 
até 17 anos.

Vagas limitadas. 
Inscrições prévias no 
balcão de atendimento, 
de terça a sexta-feira, 
das 10 às 18 horas.

PONTOS MIS
Biblioteca também passa 
fi lme! Em parceria com 
o Museu da Imagem e do Som (MIS), o projeto 
promove o contato com obras do cinema, 
de modo gratuito.

  Sexta-feira, dia 19, às 15h30. 
  Domingo, dia 28, às 14 horas.

Bruxarias 
(Dir. Virginia Curiá; animação; livre; duração: 79 min.).
Malva e sua avó vendem produtos medicinais, 
cuja fórmula é um segredo de família. O sucesso 
das vendas desperta o interesse de Rufa, o 
malvado dono de uma fábrica de cosméticos, que 
decide raptar a senhora e roubar a receita secreta. 
Malva então se junta a uma confraria de bruxas 
para salvar sua avó e, na aventura, descobre mais 
sobre a história mágica de seus antepassados.
Não é necessário inscrição.
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JOVEM

LUAU BSP
Na BSP, a galera 
se reúne para 
discutir temas 
relacionados à 
música, literatura, 
poesia, atualidade 
e ainda fazer 
um som. 

  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 18, 
das 15 às 17 horas.

O palhaço 
e sua fi lha, 
de Halide 
Edip Adivar.
Com 
equipe BSP.

Não é 
necessário 
inscrição.

COMPARTILHANDO 
SABERES: YOGA
Em ambiente aconchegante e 
inspirador você poderá 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 e o relaxamento.

  Sábados, das 10 às 11h30. 

Com Amanda Velloso.

Recomenda-se que os praticantes 
ingiram apenas alimentos leves antes 
da aula e usem roupas confortáveis. 
Vagas limitadas, preenchidas por 
ordem de chegada.
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SARAU 
NA BSP
Literatura, 
canto e poesia.

  Domingo, 
dia 21, das 14h30 
às 16h30.

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

Não é necessário 
inscrição. 

SEGUNDAS 
INTENÇÕES
Bate-papo com o 
escritor Frei Betto.

  Sábado, dia 27, 
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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 13
   DE OLHO NA INSCRIÇÃO!  

CURSO DE LIBRAS - 
INTERMEDIÁRIO
Este curso tem o objetivo de aprofundar 
a linguística na Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) e a cultura e convivência 
com a comunidade surda. Aulas 
ministradas por um professor ouvinte 
e outro surdo. Metodologia bilíngue 
Libras-português.

  Terças-feiras, de 13 de agosto a 24 
de setembro, das 14 às 17h30.    

Com Th alita Passos e Luana Milani. 
Carga horária total: 24h30. 
É necessário ter nível básico em Libras 
(haverá um teste de conhecimentos).
Inscrições para o teste: 
a partir de 16 de julho, pelo link 
www.bsp.org.br/inscricao
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ADULTO

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 15 às 16 horas. 
(no dia 9 não haverá 
atividade).  

Com equipe BSP. 
A partir de 11 anos. 

Vagas preenchidas 
por ordem de chegada.

PONTOS MIS
Desenvolvido pelo Museu 
da Imagem e do Som (MIS), 
o projeto promove o contato com obras 
do cinema por meio de parcerias.

  Sábado, dia 13, às 14 horas. 
  Quarta-feira, dia 17, às 10h30. 

Raul - O início, o fi m e o meio
(Dir. Walter Carvalho e Leonardo Gudel; 
documentário; dublado; 14 anos). 
Elenco: Roberto Carlos, Paulo Coelho, 
Daniel de Oliveira, Nelson Motta

Documentário sobre o cantor e compositor, 
ícone do rock brasileiro, Raul Seixas. 
O fi lme traz relatos de amigos, familiares e 
do parceiro de várias composições e criador 
da “sociedade alternativa”, Paulo Coelho.
Não é necessário inscrição.

TODAS AS IDADES
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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. 

5  A cidade e as serras, 
de Eça de Queirós.

12  James Hetfi eld: O lobo à frente 
do Metallica, de Mark Eglinton.

19  Escalpo, de Ronaldo Bressane.
26  Aquecimento Segundas 

Intenções: Gosto de uva, 
de Frei Betto.

Com equipe BSP. 
Não é necessário inscrição.

BSP ATÉ VOCÊ 
- PROJETO 
APROXIMAÇÃO
Toda semana, a equipe 
da BSP leva atividades 
recreativas e culturais 
para a quadra 
esportiva da 
comunidade Zaki 
Narchi. 

  Quartas-feiras, 
das 10h30 às 11h30.

Com equipe BSP. 

Local: Comunidade 
Zaki Narchi. Em caso 
de chuva, a atividade 
será cancelada.
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 17JOGOS 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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TODAS AS IDADES

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. Domingos, dias 7 e 21.

   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.

7 Com a Cia. Duo Encantado.

21  Com a Cia. Farnel de Artes.

Não é necessário inscrição. Em caso 
de chuva, a atividade será realizada 
dentro da biblioteca. Atenção: nos 
dias  14 e 28, o programa Lê no Ninho 
será realizado dentro da BSP.
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 19SALA DE 
VIDEOGAMES
A BSP oferece 
mais uma opção 
de diversão: uma sala 
equipada com os 
jogos de videogame 
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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Parque da Juventude
Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 –
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e terça a dom

ingo e feriados, das 9h30 às 18h30. 

Todas as atividades são gratuitas.
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bsp.org.br. 
A

gendam
entos de visitas técnicas e m

onitoradas: 
visitasm

onitoradas@
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