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Bate-papo com 
fernando vilela  
e Stela BarBieri

moStra:  
a força do 
documentário 
BraSileiro



 A dica do mês é aproveitar 
o espaço de jogos no piso 
térreo da biblioteca. Ah, e 
aos sábados também tem 
aula de xadrez!
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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  
(no dia 15 não haverá atividade).

1  O fantástico alfabeto Lovecraft, 
de Jason Ciaramella e greg 
Murphy.

8  El puchero trotón, de Patacrúa  
e Kristina andes.

22  O Brasil que veio da África,  
de arlene Holanda.

29  Cantigas e adivinhas, de  
Helo Magri.

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

2   Os três astronautas, de umberto eco e 
eugenio Carmi. Com Paulo federal.

3  Darya, organizado por fernando alves. Com 
interpretação em libras. Com a Cia. três lunas.

9  A esposa do corvo, de Helena gomes e geni 
Souza. Com interpretação em libras. Com o 
grupo Mãos de fada.

10  A hora da janta, texto autoral de fabrício 
fruet. Com rebrincando. 

16  Os músicos de Bremen, recontado por naomi 
adler. Com a Cia. duo encantando.

17  Zum Zum Zumbiiiiiiii - História de Zumbi  
dos Palmares para crianças, de Sônia rosa. 
Com Willian gama.

23  Ivan e o pássaro de fogo, de neil Philip.  
Com a Cia. do tok tok.

24  Salsinha, de italo Calvino. Com Marcio 
Maracajá.

30  A menina enterrada viva, de Câmara 
Cascudo. Com o grupo três Marias e um João.
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iNfaNtil

Brincando  
e aprendendo
programa que reúne intervenções,  
jogos teatrais, atividades rítmicas  
e brincadeiras educativas. este mês,  
o programa será dedicado ao mês  
da consciência Negra, com brincadeiras  
a partir do livro Kakopi, Kakopi!, de 
Rogério andrade barbosa.

  Quartas-feiras, das 15 às 16 horas  
(no dia 20 não haverá atividade).

6  Chukulu: brincadeira tradicional da namíbia.
13  nngapi?: jogo popular  

da tanzânia.
27  Kakopi, Kakopi: brincadeira tradicional  

de uganda.

Com equipe BSP. A partir de 7 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, 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 3 e 17,  
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.

7 Confecção de bolinhas de gel.
14 dinossauros de papel.
21 Confecção de chaveiros. 
28  Produção de croquis de  

moda afro-brasileira.

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

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

Inscrições: diretamente no 
balcão de atendimento da BSP.

oFiciNa: mÃo  
na maSSa  
de SKatiSta
a criançada aprende a 
construir um projeto com  
as próprias mãos: um 
skatista radical, cuja base  
é um jipinho e uma prancha 
de madeira. os participantes 
vão usar ferramentas  
e técnicas de montagem  
e construção.

  Domingo, dia 24, das 14  
às 16 horas. 

Com o Mundo Maker. Indicado  
para crianças de 6 a 11 anos.

Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.

iNfaNtil



B
ib

lio
te

ca
 d

e 
Sã

o 
pa

ul
o

 9luau 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

compartilHando  
SaBereS: Yoga
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.  
venha desfrutar desta prática  
milenar, que promove bem-estar  
e melhorias na qualidade de vida.

  Sábados, das 10 às 11h30  
(no dia 2 não haverá aula). 

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.

cluBe de leitura
todos os meses, a bsp  
indica 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 21,  
das 15 às 17 horas.

A cinco passos de você,  
de rachael 
lippincott.
Com  
equipe BSP.

Não é  
necessário 
inscrição.



B
ib

lio
te

ca
 d

e 
Sã

o 
pa

ul
o

 11SeGundaS 
intençÕeS
bate-papo com  
stela barbieri e  
Fernando vilela.

  Sábado, dia 23,  
das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel  
da Costa Pinto.

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

Sarau  
na BSp
literatura,  
canto e poesia.

  Domingo,  
dia 24, 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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adultO
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pontoS miS
em parceria com o Museu  
da imagem e do som (Mis),  
a bsp exibe neste mês um filme em 
comemoração ao dia da consciência Negra. 
Não perca!

  Sexta-feira, dia 8, das 14 às 16h30.
  Terça-feira, dia 19, das 14 às 16h30. 

Besouro
dir. João daniel tikhomiroff; brasil; ação; 2009;  
94 min.; 14 anos). elenco: aílton Carmo, Jéssica 
barbosa, flávio rocha, irandhir Santos, Macalé.

besouro era o sobrenome do reconhecido 
capoeirista Manuel Henrique pereira, guerreiro 
que luta a favor dos direitos dos negros. o filme 
conta a história desse órfão, que se transformou 
num dos grandes mestres da capoeira.
 Não é necessário inscrição. 
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 13moStra: a FoRça do  
docuMeNtáRio bRasileiRo 
desde a retomada da produção audiovisual brasileira na 
década de 1990, o gênero do documentário foi ganhando 
espaço nos principais festivais do país e do mundo. 
depois, a partir de incentivos à realização conseguidos 
através de leis e fundos setoriais, o gênero conseguiu 
afirmar sua importância. esta mostra apresenta uma 
seleção de 30 documentários que se destacaram no 
período da retomada e abordam aspectos da realidade 
brasileira contemporânea, como a cultura indígena, 
direitos sociais, cultura popular e urbanidade. uma 
oportunidade de ver e rever alguns destes filmes, 
fundamentais para entender o brasil contemporâneo. 

  De 1º de novembro a 1º de dezembro.

Ação em parceria com a Sociedade Amigos da Cinemateca. 
Apoio: Cinemateca Brasileira e Programadora Brasil.

Confira a programação completa no site da BSP.
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adultO

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 de 
captação, dentro das propostas 
apresentadas.

  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 pelo link:  www.bsp.org.br/
inscricao (até esgotarem as vagas).
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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 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

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. 
1  O que o sol faz com as flores, de rupi Kaur.
8  Vendo pó...esia!, de rodrigo Ciríaco,  

e Poesia para encher a laje, de renan 
inquérito.

15  Quarto de despejo - Diário de uma 
favelada, de Carolina Maria de Jesus.

22  Quero colo!, de fernando vilela  
e Stela barbieri

29  Toda luz que não podemos ver,  
de anthony doerr.

Com equipe BSP. 
Não é necessário inscrição. 
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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 3 e 17.

   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.

3 Com o grupo tricotando Palavras.

17 Com a trupe Pitirilo.

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.
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Sala de 
videoGameS
a bsp oferece aos 
seus frequentadores 
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 e 
domingos, das 10 
às 18 horas.

Vagas limitadas, 
preenchidas por 
ordem de chegada.

virada  
incluSiva 2019 
qual é o cheiro, a textura 
e o sabor da biblioteca? 
experimente um passeio 
diferente pelo espaço, 
usando os sentidos.  
a atividade integra a 
virada inclusiva 2019 e 
incentiva pessoas com  
e sem deficiência  
a estarem juntas. 

  Sábado, dia 30,  
das 10 às 11 horas.

Com equipe BSP.  
A partir de 8 anos.
Vagas limitadas, 
preenchidas por  
ordem de chegada. 
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 19proJeto veSpertino  
- sÉRie eRudito  
e populaR 
o último encontro desta série,  
que por quatro meses apresentou 
intersecções possíveis entre a 
música erudita e a popular, traz  
o grupo Sujeito a Guincho, 
quinteto de clarinetes que vem  
se apresentando nas mais 
importantes salas de concerto  
do brasil, como o Theatro Municipal 
de são paulo, sala são paulo,  
ccbb e sala cecília Meireles.

  Domingo, dia 10, das 15  
às 16 horas.

Organização: Sesc Santana.
Não é necessário inscrição.

expreSSo aceSSo
passeio gratuito de ônibus que percorre 
alguns bairros de norte a sul da cidade  
e equipamentos culturais que estiverem 
dentro do percurso. além da bsp,  
o itinerário inclui a praça kantuta; 
pinacoteca (parque  da luz); centro 
cultural são paulo (liberdade); Mac- 
usp (parque do ibirapuera) e instituto 
tomie ohtake.

Domingos, dias 3 e 17, e excepcionalmente, 
no sábado, dia 30. Paradas na BSP:

  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.



parque da Juventude
av. cruzeiro do sul, 2.630 –

 santana,
ao lado da estação carandiru do M

etrô.  
são paulo/sp –

 cep 02030
-10
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d
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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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