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Férias: aproveite 
as atividades, 
serviços e acervo 
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As atividades podem ser alteradas. Confira  
a programação atualizada no site: http://bsp.org.br

especial férias
  5 luminária super-herói 
   5 sabre de luz “star wars” 
  
infantil
   6   hora do conto
  8  brincando e aprendendo 
  9 pintando o 7 
10 lê no ninho

jovem
 11 luau bsp
 11 oficina: tiras, cartuns e hq

adulto
 12  clube de leitura
 12  compartilhando saberes: yoga  
 13  sarau na bsp  
 
todas as idades
        14 jogos sensoriais 
         15 bsp até você
 16 leitura ao pé do ouvido
 16 campeonato simultâneo de xadrez 
  17 jogos para todos! 
 18 sala de videogames
 19 domingo no parque
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OFICINAS mAKER 
as férias chegaram e se você  
está procurando um lugar 
divertido para curtir esse tempo 
bom, venha para a biblioteca  
de são paulo. além das atividades 
que fazem parte de nossa 
programação permanente,  
há opções especiais para  
sua família! preparamos oficinas 
maker, com a proposta do 
faça-você-mesmo, para que 
saiba mais sobre os circuitos 
elétricos e crie projetos bacanas. 

Com Escola de Inventor.  
Atividades indicadas para  
crianças a partir de 7 anos. 
Vagas preenchidas por ordem  
de chegada. Não é necessário inscrição.

especial férias!
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 5luMiNÁRia  
supeR-HeRÓi
construa uma luminária 
temática com personagens 
bacanas.

   Sábado, dia 11, das 14  
às 16 horas.

 

sabRe de luZ  
“staR waRs”
Faça seu próprio sabre  
de luz (saga “star wars”)  
e brinque com seus amigos.

   Sábado, dia 18, das 14  
às 16 horas.
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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.
3  A panela mágica, do livro As aventuras de Pedro 

Malasartes, de eraldo Miranda.
10  Pedro Malasartes e o surrão mágico, do livro Histórias 

à brasileira, recontadas por ana Maria Machado.
17  Pintor de grande talento, do livro Dez causos de 

Pedro Malasartes e sua amiga dona Veia, de sergio 
serrano.

24  Pedro Malasartes e o lamaçal colossal, do livro 
Histórias à brasileira, recontadas por ana Maria 
Machado.

31  Precisa-se de funcionário qualificado, do livro Dez 
causos de Pedro Malasartes e sua amiga dona Veia, 
de sergio serrano.

Com equipe BSP.



B
ib

lio
te

ca
 d

e 
Sã

o 
Pa

ul
o

 7

ju
li

a 
 M

a
R

ia

  Sábados, domingos e feriados, às 16 horas. 
4  A princesa que tudo sabia... menos uma coisa, 

de Rosane Pamplona. com irene Tanabe.
5  O veado e a onça, de ana Maria Machado.  

com o Grupo Recantação.
11  Mônica é daltônica?, de Mauricio de sousa.  

com o Grupo #Boralê.
12  Torneio de comilança, de neil Philip. com isis 

Madi e Bruno Garcia.
18  Os três lobinhos e o porco mau, de eugene 

Trivizas. com Paula Dugaich.
19  São Paulo de tantas histórias, inspirado nas 

obras de Daniel Munduruku, Janaína azevedo, 
leonardo Boff e Gustavo Prudente. com  
a cia. luarnoar.

25  Os fantasmas da São Paulo antiga, de Miguel 
Millano. com a cia. Mapinguary.

26  A princesa e o sapo, adaptado por Will eisner. 
com interpretação em libras. 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 (no dia 1º não  
haverá atividade).

8  Quadribol Trouxa - em referência 
aos livros sobre Harry Potter.

15 G incana sobre brincadeiras 
tradicionais.

22 cama de gato.
29 Desafios.

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.
2 Produção de marcador de página.
9  confecção de sapinhos.
16 confecção de aviões.
23  são Paulo colorida – em referência 

ao aniversário da cidade de são Paulo.

30 Pôster: arte em quadrinhos.

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, contação de histórias 
e músicas. pais e responsáveis 
podem, ao fim da sessão, 
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 12 e 26, a 
atividade será realizada no 
Parque da Juventude, dentro  
do programa Domingo  
no Parque).

Com equipe BSP.  

Vagas preenchidas  por ordem  
de chegada.
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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.

oFiciNa: TIRAS,  
CARTUNS E HQ
estudo do processo criativo, técnicas, 
metodologia, noções básicas de desenho, 
que compõem a produção de quadrinhos 
e aplicação prática dos conhecimentos.

 

  Quinta e sexta-feira, dias 30 e 31,  
das 14 às 18 horas.

Com Caco Galhardo (cartunista e roteirista, 
com tira diária na Folha de s.Paulo, com 11 
livros publicados e colaborações em 
publicações como Piauí e The economist. 
Alguns de seus personagens já viraram 
animações no canal Cartoon Network. Caco 
também escreve para cinema e teatro). 
Indicado para jovens a partir de 15 anos.  
Carga horária: 8 horas. 

Inscrições a partir das 10h do dia 14 de janeiro, 
pelo link www.bsp.org.br/inscricao
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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, dias 11, 18 e 25,  
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.

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 23,  
das 15 às 17 horas.

O pai da menina morta, de Tiago  
Ferro (obra vencedora na categoria  

de Melhor Romance  
de Ficção de estreia 
do Prêmio são 
Paulo de literatura 
2019).
Com equipe BSP.
Não é necessário  
fazer  inscrição.



B
ib

lio
te

ca
 d

e 
Sã

o 
Pa

ul
o

 13SARAU  
NA BSP
literatura,  
canto e poesia.

  Domingo,  
dia 19, das  
14h30 às  
16h30.

Com o Grupo de 
Poetas Cantores  
e Declamadores 
Independentes  
de São Paulo. 
Coordenação  
de Terezinha  
Rocha. 
Não é necessário  
fazer inscrição. 
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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.
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 15BSP 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. 

Este mês, tudo será 
realizado na biblioteca.  
Não é necessário fazer 
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. 
3  O pai da menina morta, de Tiago Ferro 

(obra vencedora do Prêmio são Paulo  
de literatura 2019).

10  enterre seus mortos, de ana Paula  
Maia  (obra vencedora do Prêmio 
são Paulo de literatura 2019).

17  Você vai voltar pra mim, de Bernardo 
Kucinski.

24 As vinhas da ira, de John steinbeck.
31 Dias de abandono, de elena Ferrante.
Com equipe BSP. 
Não é necessário fazer inscrição. 
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SImULTâNEA dE xAdREz  
COm gRANdE mESTRE
Você já pensou em jogar uma partida 
simultânea com um grande Mestre de xadrez 
brasileiro? em janeiro, você terá a oportunidade 
de assistir e até participar como jogador desse 
evento eletrizante, tendo como adversário o 
enxadrista Henrique Mecking, o Mequinho.

  Sábado, dia 25, das 11 às 14 horas.
Indicado para jogadores de xadrez a partir de 12 anos  
com conhecimento médio (20 vagas).
Inscrições a partir das 10h do dia 10 de janeiro  
no link www.bsp.org.br/inscricao

Mequinho empatou, em 2014, com Magnus carlsen, campeão Mundial  
de Xadrez (2013 a 2017), no Torneio de caxias do sul. Durante 1982  
e 2014 integrou, repetidas vezes, a equipe olímpica brasileira. em 2010, 
foi campeão do Torneio internacional cappelle la Grande, na França,  
onde participaram 106 Grandes Mestres. em, 2010, Mequinho foi  
campeão iberoamericano.



B
ib

lio
te

ca
 d

e 
Sã

o 
Pa

ul
o

 17JOgOS  
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.

  Sábado, das 11 às 13  
horas (no dia 25, haverá o 
campeonato simultâneo 
- veja ao lado). 

Com a FOX (Formação  
e Orientação de Xadrez). 

Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
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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.

tOdas as idades
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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 12 e 26.

   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.

12 com a cia. Farnel de artes.

26 com a cia. do liquidificador.

Não é necessário inscrição. Em caso  
de chuva, a atividade será realizada 
dentro da biblioteca. Atenção: nos  
dias 5 e 19, 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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