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As atividades podem ser alteradas. 
Confira a programação atualizada 
no site: http://bsp.org.br
Fotos da biblioteca: equipe sp leituras.
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jovem
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dúvidas de matemática
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Outubro, o mês é  
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especial

EspEcial 
GastronoMia  
E Dia Da lEitura  
outubro é tradicionalmente 
conhecido pelo dia das crianças, 
mas aqui na biblioteca a festa  
vai ser ainda maior pois 
resolvemos juntar duas  
outras comemorações à data:  
o dia Nacional da leitura  
e o mês do sp Gastronomia.  
ou seja, vai ter comida, criança  
e livros... quer mais? então 
acompanhe a programação  
pelo selo do garfinho. 

  Sábado, dia 12

oFicina MinicHEF: a 
coziNha eNcaNtada 
dos coNtos de Fada  
a literatura dentro da 
cozinha. com auxílio de 
ferramentas lúdicas, a 
contação da história João e 
Maria serve de inspiração 
para que os pequenos 
participantes façam 
biscoitos decorados, receita 
inspirada no conto. 

  Das 11h30 às 13h30. 

Com o chef Andy Giacometti. 
Indicado para crianças entre  
7 e 12 anos.

 Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.

EspEtáculo:  
JoÃo e Maria  
adaptação ecológica para 
o clássico dos irmãos 
Grimm, João e Maria, em 
que duas pássaras - 
bicudona e bicudinha - 
querem ir embora da 
floresta por causa do 
desmatamento, querem 
mudar do ramo do “avoar” 
para o ramo do “cantar”.

  Às 16h. 

Com a Cia. Le Plat du Jour.
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.
4  O grande pecado de Lampião  

e sua terrível peleja para entrar  
no céu, de Joel Rufino dos santos.

11  Chapeuzinho amarelo,  
de chico Buarque.

18  A sopa de pedra, de Bia Bedran. 
25  Chapeuzinho vermelho,  

de sonia Junqueira.

Com equipe BSP.

  Sábados e domingos, às 16 horas. 
5  Se eu fosse uma árvore, de talita 

nozomi. com Willian Gama.
6  A árvore dos sapatos, de Mia 

couto. com Paulo federal.

12  Espetáculo: João e Maria 
 - veja página 5.

13  Papagaio de limo verde,  
de silvio Romero. com Kiara terra. 

19  Quero ser eu mesmo, de sérgio 
capparelli. com interpretação  
em libras. com Mirela estelles  
e amarilis Reto. 

20  A menina do anel, de Bia Bedran. 
com o Jardim de Histórias.

26  As traquinagens do Saci, de 
Valter cassalho. com a cia.  
Duo encantado.

27  O compadre da morte, de  
luís da câmara cascudo.  
com o Grupo Mãos de fada.

BrincanDo  
E aprEnDEnDo
programa que reúne  
intervenções, jogos teatrais, 
atividades rítmicas e  
brincadeiras educativas.

  Quartas-feiras,  
das 15 às 16 horas.

2  caixa surpresa: explore as diferentes 
texturas presentes na natureza.

9 cabra-cega.
16 Jogo da memória.
23  corrida literária (em comemoração 

ao Dia nacional do livro).
30   corrida com foguetes de bexigas 

(especial Dia das Bruxas).

Com equipe BSP. A partir de 7 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, 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 6 e 20,  
a atividade acontecerá no Parque da Juventude, dentro  
do programa Domingo no Parque).

Com equipe BSP.  Vagas 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.
3  aprenda a fazer flores de papel 

crepom.
10  confecção de objetos com gesso.
17  Produção de chocalhos (em 

referência ao Dia da Música  
Popular Brasileira).

24  confecção de marcadores de página. 
31  faça objetos decorativos para o Dia 

das Bruxas.

Com equipe BSP. A partir de 6 anos.
Vagas limitadas, preenchidas  
por ordem de chegada.

jovem

coMpartilHanDo 
saBErEs:  
plaNtÃo de 
dúvidas de  
MateMática
está com dúvidas em algum 
conteúdo de Matemática? 
Na bsp você consegue  
solucioná-las com um 
professor.  

  Terças-feiras, das 16  
às 17 horas (novo horário!).

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

Inscrições: diretamente no 
balcão de atendimento da BSP.

curso DE  
litEratura  
prÉ-VEstiBular
vai prestar Fuvest? o curso 
te prepara para resolver as 
questões relativas às obras 
literárias, oferecendo 
ferramentas críticas para 
compreender as narrativas 
com propriedade.

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

Com Naiara Costa dos Santos.  
No site da BSP você confere  
as datas dos livros. 

Não é necessário inscrição.

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.

  Sexta-feira, dia 11, das 15h30  
às 16h45.

tito e os pássaros
(dir.: Gustavo steinberg, Gabriel Bitar e 
andré catoto; Brasil, 2019; 73 min.; livre).

uma estranha epidemia começa a  
se espalhar, fazendo com que as 
pessoas fiquem doentes quando se 
assustam. tito descobre que a cura  
está relacionada à pesquisa feita por 
seu pai sobre o canto dos pássaros.

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

A festa de 
Babette,  
de Karen 
Blixen.
Com  
equipe BSP.

Não é  
necessário 
inscrição.

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.

  Sábado, dia 26, 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.

sEGunDas intEnÇÕEs
bate-papo com a escritora betty Milan.

  Sábado, dia 26, das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel da Costa Pinto.

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

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.
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adulto

ViaGEM GastronÔMica
a edição de outubro destaca o 
trabalho de nina Horta, reconhecida 
cronista que escreve não só sobre 
culinária, mas também sobre 
lembranças, afetos e momentos da 
vida ligados à comida. a partir do 
livro O frango ensopado da minha 
mãe, os participantes conhecem 
algumas de suas crônicas e ainda 
terão a oportunidade de degustar 
algumas das receitas citadas, como 
lombo gordo, bolinho de arroz e 
torta de banana.

  Sábado, dia 26, das  
15h30 às 17 horas.

Com Dolores Freixa e Solange Botura.

Vagas limitadas, preenchidas por 
ordem de chegada.

curso: o corDEl  
BrasilEiro - traDiÇão, 
DiáloGos E atuaÇão
conheça um pouco mais sobre o cordel,  
como surgiu, sua poética, quais são os 
principais autores e como ele conversa  
com a literatura brasileira e outras 
expressões artísticas. 

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

Com Aderaldo Luciano dos Santos.  
Carga horária: 22 horas. Realizado pelo  
Projeto AEL (Academia Estudantil de  
Letras) da Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo. Indicado para pessoas acima  
de 18 anos, professores, bibliotecários  
e público em geral interessado no tema.

Inscrições: pelo link www.bsp.org.br/inscricao

sarau  
na Bsp
literatura,  
canto e poesia.

  Domingo,  
dia 27, das  
14h30 às  
16h30.

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

EMprEEnDEDorisMo:  
oFiciNa de doces NataliNos 
quer uma dica para ganhar uma renda extra no fim do 
ano? então participe desta aula demonstrativa de 
confeitaria e aprenda a fazer diversas receitas de 
doces e sobremesas para o Natal. 

  Terça e quarta-feira, dias 29 e 30, das 13 às 17 horas. 

Com a chef Danielle Trolezi. Carga horária: 8 horas.

Inscrições: a partir das 10h do dia 1º de outubro,  
pelo link www.bsp.org.br/inscricao
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adulto de olho nas inscrições!

oFiciNa - MEMÓria 
colEtiVa a partir DE 
HistÓrias DE ViDa: 
laboratÓrio de escrita 
autobioGráFica
o laboratório é composto por 
exercícios de escrita, reflexões 
teóricas acessíveis e dicas práticas 
que ajudam a desenvolver um estilo 
narrativo próprio.

  Terças e quintas-feiras, 5, 7, 12  
e 14 de novembro, das 15 às 17h30.  

Com Bianca Santana. Carga horária:  
10 horas. Para pessoas acima  
de 18 anos.
Inscrições a partir das 10h do dia 10  
de outubro, pelo link:  www.bsp.org.
br/inscricao

oFiciNa: poEsia 
- Da criaÇão 
À puBlicaÇão 
inDEpEnDEntE
através de exercícios e 
provocações literárias, o 
participante vai traçar um 
caminho que vai da criação de 
poemas até as possibilidades  
de diagramação e confecção  
de zines, plaquetes e cartoneiras. 

  Dias 23 e 25 de outubro,  
das 14 às 18 horas. 

Com Daniel Minchoni e Luiza 
Romão. Carga horária: 8 horas.  
A partir de 14 anos.
Inscrições: a partir das 10h do  
dia 3  de outubro, pelo link  
www.bsp.org.br/inscricao

oFiciNa de 
docuMeNtário  
– tEoria E prática
imersão nas linguagens estética e 
técnica do documentário, trazendo 
um panorama histórico das 
principais vertentes no brasil  
e no mundo. No segundo  
encontro, os participantes farão  
um exercício prático.

  Sextas-feiras, 22 e 29 de 
novembro,  
das 12 às 18 horas. 

Com Franthiesco Ballerini. Indicado 
para pessoas a partir de 18 anos. 
Carga horária: 12h.

Inscrições: a partir das 10h do dia 24 
de outubro pelo link:  www.bsp.org.
br/inscricao

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 15 às 16 horas.  
(nos dias 8 e 15, o tema será Alimentos)

Com equipe BSP. A partir de 11 anos.  
Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.
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lEitura ao pÉ  
Do ouViDo 
Neste mês, os livros 
apresentados tratam, de certo 
modo, do tema alimentos.  
a atividade faz parte do 
programação do sp Gastronomia.

  Sextas-feiras, das 16h30  
às 17 horas. 

4  Cem anos de solidão, de  
Gabriel García Márquez.

11  Írisz: as orquídeas, de  
noemi Jaffe.

18  Como água para chocolate,  
de laura esquivel.

25  Dona Flor e seus dois maridos, 
de Jorge amado. 

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. Não é 
necessário inscrição. 

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 6 e 20 .

   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.

6 com a trupe Pitirilo.

20  com a cia. Malas Portam.

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.

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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todas as idades

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.

proJEto VEspErtino  
- sÉrie erudito  
e popular 
em outubro recebemos o grupo 
percorso Ensemble, com o 
espetáculo O Choro e a Música 
Contemporânea - arranjos inéditos 
e especiais para obras consagradas 
de pixinguinha, hermeto pascoal  
e ernesto Nazareth, e a estreia de 
composições contemporâneas 
criadas pelos compositores carlos 
dos santos, alexandre ribeiro  
e alexandre lunsqui.

  Domingo, dia 13, das 15  
às 16 horas.

Organização: Sesc Santana.
Não é necessário inscrição.

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 6 e 20,  
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.
Informações no site do Expresso Acesso.

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.

  Sábado, dia 5, às 14 horas.
  Sexta-feira, dia 18, às 14 horas. 

Benzinho
(Direção: Gustavo Pizzi; Brasil; 2018; drama; 97 minutos; 12 
anos). elenco: Karine teles, otávio Müller, adriana esteves 
e Konstantinos sarris.

irene mora com o marido Klaus e seus quatro filhos. 
ela está terminando os estudos enquanto se 
desdobra para complementar a renda da casa e 
ajudar a irmã sônia. Mas quando seu primogênito é 
convidado para jogar handebol na alemanha, ela terá 
poucos dias para ganhar forças antes de mandar  
seu filho para o mundo. Não é necessário inscrição. 



parque da Juventude
av. cruzeiro do sul, 2.630 –
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ao lado da estação carandiru do M
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