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infantil
  4 hora do conto 
   6 brincando e aprendendo 
   6 pintando o 7 
   7  lê no ninho
   8 viagem literária 

jovem
   8 luau bsp
   9  compartilhando saberes:  

plantão de dúvidas de  
matemática

   9  oficina literária: escrita de fábulas
10  oficina: minha vida em quadrinhos

adulto
  11 clube de leitura
 12 compartilhando saberes: yoga  
 13 sarau na bsp
 13 oficina: vamos brincar de poesia  

todas as idades
 14 jogos sensoriais 
 14 bsp até você
 15 leitura ao pé do ouvido  
16 jogos para todos! 
 17 domingo no parque 
 17 sala de videogames
 18 pontos mis
 19 projeto vespertino
 19 expresso acesso

A primavera vem 
chegando e com ela as 
atividades ao ar livre. 
Conheça o nosso Domingo 
no Parque (mais na p. 17).
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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.
6  Peixe vivo e outras músicas,  

do livro “Cantigas, adivinhas  
e outros versos”, organizado 
por ana Cláudia e Mariana 
breim.

13   O pequeno príncipe, de  
antoine de Saint-exupéry.

20  Pollyanna, de eleanor H. Porter.
27  Chapeuzinho vermelho, 

adaptado por Márcia Honora  
e Mary lopes.

Com equipe BSP.

  Sábados e domingos, às 16 horas. 

1  Oxalufã, de edsoleda  
Santos e renato da Silveira. 
Com danilo Minharro.

7  Quando Pedro tinha nove  
anos, de Mariana Massarani 
(em referência ao dia da 
independência do brasil).  
Com lilian Marchetti.

8  O extraterrestre gentil, 
inspirado em obras de renata 
Cunha. Com a Trupe borboletras.

14  Rodrigo enxerga tudo,  
de Markiano Charan Filho.  
Com interpretação em libras. 
Com grupo #boralê.

15  A vila dos macacos, baseado  
na obra de italo Calvino  
(em referência ao dia da 
Árvore). Com a Cia. de  
Teatro Nóis na Mala.

21  Billy, de Kevin Crossley-
Holland (em referência  
dia Nacional de luta da 
Pessoa com deficiência).  
Com o grupo Teatro  
de Sobras.

22  Os livros de Sayuri, de lúcia 
Hiratsuka. Com Heidi Monezzi.

28  Elmer: o elefante xadrez, de 
david Mckee. Com 
interpretação em libras (em 
referência ao dia Nacional  
do Surdo). Com Mirela 
estelles e amarilis reto.

29  Era uma vez Joana Princesa, 
adaptado da obra de janaína 
leslão. Com interpretação  
em libras (em referência  
ao dia Nacional do Surdo).  
Com a Cia. Três lunas.
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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.

4 Futebol de botão.
11 embaixadinha. 
18 Pião.
25 bolinha de gude.

Com equipe BSP.  
A partir de 7 anos.

Vagas limitadas, 
preenchidas  
por ordem de chegada.

lÊ nO ninHO
atividade de estímulo e iniciação 
à leitura para crianças entre  
6 meses e 4 anos, realizada  
com livros lúdicos, 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 e domingos,  
das 11 às 11h45 (nos dias 8  
e 22, a atividade acontecerá 
no Parque da Juventude, 
dentro do programa Domingo  
no Parque).

Com equipe BSP.  

Vagas limitadas, preenchidas   
por ordem de chegada.

PintandO 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.

5 Confecção de catavento.
12 Confecção de peixe.
19  Confecção de mandala 

decorativa.
26 Confecção de sapo.

Com equipe BSP.  
A partir de 6 anos.

Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.
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infantil jovem

luau bsP
espaço para o 
pessoal se reunir  
e discutir temas 
relacionados à 
música, poesia, 
atualidades e ainda 
fazer um som.  

  Quintas-feiras, 
das 12h30 às 
13h30.

Com equipe BSP.   
A partir de 13 anos. 
Não é necessário 
inscrição.

cOmPartilHandO 
saberes: 
plaNtão de 
dúvidas de 
matemática
tem dúvidas de matemática?  
a bsp é o lugar para resolvê- 
-las e garantir sua nota. 

  Quintas-feiras, das  
12h30 às 13h30.

Com o professor George 
Humberto Bezerra.  
Para estudantes do  
Ensino Fundamental 2  
e Ensino Médio.

Inscrições: diretamente  
no balcão de atendimento  
da BSP.

Oficina 
literária: 
escrita de 
Fábulas 
Na oficina serão abordados  
o conhecimento de um 
processo de escrita literária  
e a compreensão e 
utilização da figura de 
linguagem prosopopeia.

  Sábado, dia 14,  
das 10 às 12h30.

Com Clóvis Giraldes Jr. 
Interessados a partir  
de 12 anos. Atividade em 
contrapartida ao ProAC.
Não é necessário inscrição.

literatura FaNtástica
o viagem literária prossegue 
rodando pelo estado de são paulo 
e dessa vez faz uma parada na  
bsp apresentando um pouco  
da literatura Fantástica que  
tem sido produzida no brasil.  
a convidada será a escritora  
flávia muniz, autora de novelas 
fantásticas e romances dark,  
com mais de 70 livros publicados. 

  Quarta-feira, dia 11, às 10 horas.

Vagas limitadas, preenchidas por 
ordem de chegada. Mais informações 
agenda@bsp.org.br
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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 19,  
das 15 às 17 horas.

C.A. - cotidiano 
anônimo, de 
Fabrizio dsc.
Com  
equipe BSP.

Não é  
necessário 
inscrição.

Oficina: miNHa vida  
em quadriNHos
muitos artistas usam os quadrinhos para 
compartilhar suas memórias e visões de 
mundo. pensando nisso, a oficina oferece 
dicas básicas sobre a linguagem das Hqs 
e possibilita ao participante criar uma 
história autobiográfica sobre algum 
acontecimento marcante ou reflexão  
que gostaria de registrar em textos,  
cores e traços. 

  Sábado, dia 28, das 10 às 13h e das  
14 às 16h (com uma hora de intervalo). 

Com Carol Ito. Indicado para  
pessoas a partir de 12 anos.  
Carga horária: 5 horas.

Inscrições: a partir das 10h do dia 3 de 
setembro, pelo link www.bsp.org.br/
inscricao.

   DE OLHO NA INSCRIÇÃO!  

cursO de literatura  
PrÉ-Vestibular 
vai prestar a Fuvest ano que 
vem? o curso pretende preparar 
o público para resolver as 
questões relativas à leitura das 
obras literárias obrigatórias, 
oferecendo ao vestibulando 
ferramentas  críticas que o façam 
compreender e assimilar as 
narrativas com propriedade.

  Terças e quintas-feiras, 1º, 3, 8, 
10, 15, 17, 22, 24, 29 de outubro, 
das 14h30 às 17 horas 
(encontros independentes).

Com Naiara Costa dos Santos.

Não é necessário inscrição.
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adulto

sarau  
na bsP
literatura,  
canto e poesia.

  Domingo, dia 29, 
das 14h30 às 
16h30.

Com o Grupo de 
Poetas Cantores  
e Declamadores 
Independentes  
de São Paulo. 
Coordenação  
de Terezinha  
Rocha. 
Não é necessário 
inscrição. 

oFiciNa: VamOs  
brincar de POesia?
a proposta é sentir a poesia, 
brincando com palavras e  
imagens, e desvendando rimas,  
o jogo intertextual e os símbolos 
que vão além do significado 
imediato e óbvio. além de ler  
e escrever, os participantes vão 
poder também usar os aspectos 
filosóficos, ideológicos e 
expressivos dos textos para 
benefício próprio.

  Dias 24, 25 e 26 de setembro,  
das 15 às 18 horas. 

Com Rebeca Gelse Rodrigues. Carga 
horária: 9 horas. A partir de 16 anos.
Inscrições: pelo link  
www.bsp.org.br/inscricao

cOmPartilHandO 
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 e o relaxamento.

  Sábados, dias 14 e 21, 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.

   DE OLHO NA INSCRIÇÃO!  

cursO: O cOrdel 
brasileirO - tradiÇão, 
diálogos e atuaÇão 
conheça o processo histórico de 
surgimento. os principais autores  
e a geografia política do cordel.

  Sábados, 19 de outubro, 9 e 30  
de novembro, 7 de dezembro,  
das 13 às 18 horas + duas horas  
não presenciais.

Realização: Projeto AEL. Com Aderaldo 
Luciano dos Santos. Carga horária: 22 
horas. Indicado para pessoas acima  
de 18 anos, professores, bibliotecário  
e público em geral interessado no tema.

Inscrições: a partir das 10h do dia  
19 de setembro, pelo link www.bsp.org.br/
inscricao
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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. 

 6  Onde está Elizabeth?, de emma Healey.
13  aquecimento Segundas intenções 

bvl: Opisanie swiata, de veronica 
Stigger.

20  Becos da memória, de Conceição 
evaristo.

27  Histórias que eu vivi e gosto de 
contar, de daniel Munduruku. 

Com equipe BSP. 
Não é necessário inscrição. 

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 15 às 16 horas.

Com equipe BSP. A partir de 11 anos.  
Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

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. 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 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.

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 8 e 22.

   11h  às 11h45 – Sessões do programa 
lê no Ninho, com equipe bSP.

  12  às 16 horas – espaço  
de leitura para toda a família com 
sessões de contação de histórias.

8 Com a Cia. Mapinguary.

22  Com a Cia. Farnel de artes.

Não é necessário inscrição. Em caso  
de chuva, a atividade será realizada 
dentro da biblioteca. Atenção: nos  
dias 1º, 15 e 29, 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 e 
domingos, das 10 
às 18 horas.

Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.
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POntOs mis
biblioteca também é lugar  
de ver filme! em parceria  
com o museu da imagem e do som (mis),  
o projeto promove o contato com obras  
do cinema, de modo gratuito.

  Domingo, dia 1º, às 14 horas.
  Sábado, dia 14, às 14 horas.
  Quarta-feira, dia 18, às 10 horas. 

Que horas ela volta?
(dir. anna Muylaert; drama; 12 anos; duração: 112 min.). elenco: 
regina Casé, Helena albergaria, Michel joelsas.

val é pernambucana e se muda para são paulo em busca de 
melhores condições de vida para sua filha, que permanece 
no Nordeste. treze anos depois, a garota precisa vir para são 
paulo para prestar vestibular. os patrões da mãe a recebem 
bem, até o momento que ela começa a revelar sua natural 
personalidade e ações espontâneas.
Não é necessário inscrição. 

PrOjetO VesPertinO -  
sÉrie erudito e popular 
dando continuidade à série  
de concertos que aproximam  
as músicas erudita e popular,  
em setembro recebemos o  
Quinteto aralume, com o  
espetáculo O universo musical  
de Ariano Suassuna.  

  Domingo, dia 15, das 15  
às 16 horas.

O Quinteto Aralume é formado  
por Francisco Andrade (viola brasileira 
de 10 cordas), Bruno Menegatti (rabeca 
de 5 cordas), Yonan Daniel (violoncelo  
e dilruba), Enrique Menezes (flautas  
e pífanos) e Thiago Moretti (violão).
Organização Sesc Santana.
Não é necessário inscrição.
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exPressO acessO
a bsp é um dos pontos de parada  
do expresso acesso, itinerário 
gratuito de ônibus que percorre o 
bairro do canindé, conhecido por 
abrigar serviços de assistência social 
e comunidades de imigrantes e 
refugiados, promovendo o contato 
com alguns equipamentos culturais.

Paradas: Domingos, dias 8 e 22,  
em oito horários:

  11h30, 13h25, 15h05 e 17h (sentido 
Canindé – Instituto Tomie Ohtake).

  12h30, 14h10, 16h05, 17h45 (sentido 
Instituto Tomie Ohtake - Canindé).

Organização: Instituto Tomie Ohtake, 
em parceria com a SP Leituras.
Mais informações: shorturl.at/DEFS1



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
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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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