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PRojeto 
vesPeRtino 
com HeRcules 
gomes

bate-PaPo  
com jaRid 
aRRaes



 Venha participar 
do nosso Clube de 
Leitura. Todos os 

meses, o encontro 
traz um livro para 
o centro de um 
animado debate.
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As atividades podem ser alteradas. Confira  
a programação atualizada no site: http://bsp.org.br
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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  O pássaro lapão, de Pedro 

Bandeira.
13  O cabrito que era cachorro,  

de Cris Miguel e Sérgio 
Serrano.

20  Bruxas enfeitiçadas, de John 
Patience.

27  As cabras, de Cris Miguel  
e Sérgio Serrano.

Com equipe BSP.
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  Sábados e domingos, às 16 horas. 
1º  Villa-Lobos – o maestro, de Lucia Fidaldo. 

Com a Cia. Três Lunas.
7  Procura-se: Carlinhos Coelho, o ladrão de 

livros, de Emily Mackenzie. Com Recantação.
8  As antiprincesas, de Juana Azurduy.  

Com a Cia. Luarnoar.
14  A saga do balão, baseado em alguns poemas 

de Manuel Bandeira. Com interpretação em 
Libras. Com o Grupo #BoraLê.

15  Mortina: uma história que vai fazer você 
morrer... de rir, de Barbara Cantini. Com  
Paula Dugaich.

21  Sementes de papel, de Bea e Silvia Gil.  
Com Irene Tanabe.

22  Um dia, um rio, de Leo Cunha. Com a Cia. 
Hespérides.

28 Babuxa, de Almir Correia. Com Marina Bastos.
29  O colecionador de águas, de Elaine Pasquali 

Cavion. Com a Cia. Cantando Conto.
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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 Corrida de bexigas.
11 Desafio: castelo de copos.
18  Estoura balões (em referência  

ao Dia da Poesia).
25 Futebol.

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 8 e 22,  
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.

5  e 12 Atividades paralelas à 
Exposição Invenções Gráficas  
na Ilustração Ibero-americana

19 Confecção de foguetes.

26 Confecção de animais de papel.

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

luau bsP
o programa apresenta 
aos jovens temas 
relacionados à música, 
literatura, poesia e 
atualidade e abre 
espaço para 
apresentações 
artísticas. 

  Quintas-feiras,  
das 12h30 às 13h30.

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

saRau  
na bsP
literatura,  
canto e poesia.

  Domingo,  
dia 15, 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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PRojeto vesPeRtino  
sÉrie preseNÇa Negra  
Na MÚsica erudita
programação dedicada à música erudita 
de câmara, que apresenta temas 
destacando períodos, autores ou 
particularidades da história da música. 
em março, o pianista Hercules gomes 
abre a série presença Negra na Música 
erudita com repertório voltado para a 
música brasileira, com composições 
próprias, do padre José Maurício Nunes 
garcia, laércio de Freitas, Moacir santos, 
Joaquim callado, patápio silva e 
pixinguinha, entre outros.

  Domingo, dia 29, das 15 às 16 horas.

Realização: Sesc Santana.
Não é necessário fazer inscrição.
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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 19,  
das 15 às 17 horas.

1984, de 
George 
Orwell.
Com equipe 
BSP.
Não é 
necessário  
fazer  
inscrição.
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segundas intençÕes
bate-papo com Jarid arraes,  
escritora, cordelista e poeta.

  Sábado, dia 28, das 11 às 13 horas.

Mediação: Manuel da Costa Pinto.

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

clube de leituRa 6.0
será lido um livro por mês e, 
semanalmente, teremos rodas de  
conversa sobre a obra lida. a novidade é 
que a leitura será feita em tablets, a partir 
de um acervo de 20 mil ebooks.

  Terças-feiras, de 17 de março a 22 de 
dezembro, das 14 às 16 horas.

Para pessoas acima de 60 anos. Uma 
iniciativa da Fundação Observatório do Livro 
e da Leitura. Apoio: SP Leituras. Não é 
necessário ter tablet. Formação de turma 
com mínimo de 10 participantes.

Inscrições a partir das 10h do dia 19 de 
fevereiro, pelo link www.bsp.org.br/inscricao, 
diretamente no balcão de atendimento da 
biblioteca (de terça a sexta-feira, das 10h às 
18h) ou pelo telefone (11) 2089-0800 (confira 
disponibilidade de vagas).
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adultO

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

  Sábados, dias 14, 21 e 28,  
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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 13oFicina de Poesia  
PaRa mulHeRes
encontros sobre escrita poética 
para mulheres, cis e trans, que 
parte do gênero para pensar  
o lugar social determinado por 
estes corpos. o que é ser mulher?  
como transformar o gênero  
em produção poética?

  Sábado e domingo,  
dias 14 e 15, das 10 às 12 horas.

Com Lubi Prates. Indicado para 
mulheres a partir de 16 anos. Carga 
horária: 4 horas.

Inscrições a partir das 10h do dia 18 
de fevereiro pelo link www.bsp.org.
br/inscricao (confira disponibilidade 
de vagas).
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tOdas as idadesadultO

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.

oFiciNa: naRRação de 
HistÓRias e a imagem 
naRRativa
 a arte acende em nós diversas narrativas 
pessoais ou coletivas, ancestrais ou 
contemporâneas. Nesta oficina, os alunos serão 
levados a criar suas próprias percepções, leituras 
e histórias. depois, irão desenvolver uma narrativa 
ilustrada, partindo do que foi contado, utilizando 
desenho e colagem, produzindo, assim, um livro 
coletivo. atividade paralela à exposição invenções 
gráficas na ilustração ibero-americana.

  Sábado, dia 21, das 14 às 17h30.
Com Stela Barbieri e Fernando Vilela. Público-alvo: 
interessados em geral, estudantes, ilustradores, 
artistas e escritores. A partir de 16 anos.
Inscrições a partir das 10h do dia 21 de fevereiro  
 pelo link www.bsp.org.br/inscricao (confira 
disponibilidade de vagas).
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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.
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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  Mulheres, cultura e política, de 

Angela Davis.
13  O peso do pássaro morto, de  

Aline Bei e Identidades, de Felipe 
Franco Munhoz.

20  O caçador de pipas, de Khaled 
Hosseini.

27  Um buraco com meu nome, de  
Jarid Arraes (“aquecimento” para  
o programa Segundas Intenções).

Com equipe BSP. 
Não é necessário fazer inscrição. 
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 17domingo no PaRQue 
um pouquinho do que acontece  
dentro da bsp é 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 Trupe Pitirilo.

22 Com Os Fabulistas.

Não é necessário fazer 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.

eXPosição invençÕes gRÁFicas 
na ilustRação ibeRo-ameRicana

  Visitação até 29 de março (de terça a domingo,  
das 9h30 às 18h30). 

Curadoria de Fernando Vilela. Parceria: Instituto 
Tomie Ohtake, Fundação SM e BSP. Classificação 
indicativa: livre.
Não é necessário fazer inscrição.
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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 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.
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 19bsP 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. 
Não é necessário  
fazer inscrição. 

   DE OLHO NA INSCRIÇÃO!  

cuRso de naRRação  
de HistÓRias
o curso trabalha a potencialidade das 
narrativas, de literatura oral e aspectos 
relativos à comunicação e expressão.  
do conteúdo constam os vários tipos de 
histórias (de origem, lendas, mitos, fábulas, 
contos de fadas, entre outros), a relação  
com a música, técnicas como interpretação, 
oralidade e improvisação.

  Quartas-feiras, dias 1º, 8, 15, 22, 29 de abril,  
6, 13 e 20 de maio, das 14h30 às 17h30.

Indicado para pessoas a partir de 16 anos. 
Realização: Arte Despertar, em parceria com  
a BSP. Iniciativa financiada via ProAC – ICMS.

Inscrições a partir das 10h do dia 13 de março  
pelo link www.bsp.org.br/inscricao (confira 
disponibilidade de vagas).
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