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 Março: Mês da Poesia
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Aproveitando o Dia da Poesia, celebrado em 14 de março, a 
programação deste mês está cheia de rimas, versos e estrofes, 
tornando os dias de março ainda mais poéticos.

SARAUZINHO  
ALECRIM DOURADO
Na Tenda da Poesia terá oficinas, conversas 
e outras atividades que estimularão os 
jovens frequentadores da BSP a 
exercitarem seus dons poéticos e criarem 
suas próprias poesias. Na última semana, 
haverá um sarau para que todos possam 
compartilhar os textos produzidos.

 Quintas, dias 5, 19 e 26,  
das 14h30 às 16 horas. 
Com equipe BSP. A partir de 7 anos.
Não é necessário inscrição.
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OfICINA

HAICAI – DO  
INSTANTE EM DIANTE
Apresentação do haicai, forma poética de  
origem japonesa conhecida pela concisão e pela 
objetividade. Além de desafiar os participantes  
a criar seus próprios poemas, a oficina vai trazer 
um pouco da história dos samurais e informações 
culturais do Japão.

 Quinta-feira, dia 12, das 14 às 16 horas. 
Com Heloísa Prieto e Victor Scatolin.  
A partir de 9 anos.
As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

OfICINA

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
– JOGO (ANIMADO) DE 
PALAVRAS
A partir de palavras soltas, recortadas 
ou escritas, os participantes vão 
aprender técnicas básicas de animação 
e criar pequenos filmetes inspirados 
em textos de poemas.

 Sábado, dia 14, das 14 às 16 horas. 
Com Estação Animação. 
A partir de 7 anos.
As vagas serão preenchidas  
por ordem de chegada.
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 infantil

HORA DO CONTO
Não é necessário inscrição.
Contação de histórias da literatura infantojuvenil,  
que incentiva a leitura e o desenvolvimento  
criativo das crianças.

 Sextas-feiras, às 15 horas.
6 O menino azul, de Cecília Meireles.
13 A quase morte de Zé Malandro, de  
Ricardo Azevedo.
20 Um presente para Luciana, de Jaziel Pitelli.
27 A princesa que não falava, de Adilson Martins.
Com equipe BSP.

 Sábados e domingos, às 16 horas.
1 Murucututu, a coruja grande da noite, de  
Marcos Bagno. Com Kiara Terra.
7 Babuxa, de Almir Correia. Com Marina Bastos.

8 Contos de mulheres sábias, contos de 
tradição oral. Com Kelly Orasi.
14 A casa e outros poemas infantis, inspirado 
no livro A arca de Noé, de Vinicius de Moraes. 
Contação em Libras com interpretação para  
o português. Com o Grupo Mãos de Fada.
15 Poesia no corpo, inspirado em livros  
de Lalau e Laurabeatriz. Com a Cia.  
Canta e Conta.
21 Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. 
Com a Cia. Ruído Rosa.
22 Quem tem medo de papangu?, de Goimar 
Dantas. Contação com interpretação em 
Libras. Com Mirela Estelles e Amarílis Reto.
28 Brincadeira de criança, inspirada no livro 
Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles. Com 
Rubia Konstantyni. 
29 Ouvir estrelas, inspirado em diversos livros 
de poemas. Com Fábio Lisboa.



 9

 infantil

 8

PINTANDO O 7
Atividades de artes plásticas direcionadas ao 
desenvolvimento artístico e intelectual dos 
participantes. 

 Quartas-feiras, das 9h30 às 10h30.
4  A criança e o brinquedo: confecção de 

brinquedos a partir de materiais recicláveis,  
em referência à exposição no Museu  
da Imigração.

11  As mulheres nos quadrinhos:  
invente sua heroína.

18  Releitura das obras da ilustradora Graça Lima.
25  Viva a floresta: desenhos e colagens a partir  

de materiais diversos (em comemoração ao  
Dia Mundial da Floresta, 21 de março).

Com equipe BSP. A partir de 6 anos. 
As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

JOGOS SENSORIAIS
Jogos e brincadeiras  
que estimulam habilidades 
sensoriais e a memória  
de pessoas com e sem 
deficiência.

 Terças-feiras, dias 10 e 24, 
das 15 às 16 horas.

Com equipe BSP.  
A partir de 11 anos. 
As vagas serão preenchidas 
por ordem de chegada.



 infantil
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DOMINGO NO PARQUE - BSP até você
Espaço de leitura para toda a família com sessões  
de contação de histórias no Parque da Juventude.

 Domingos, das 11h30  às 16 horas.
Não é necessário inscrição.  
Verifique a programação completa no site da BSP.

BEBELÊ
Atividade de estímulo e iniciação  
à leitura para crianças entre 6 meses  
e 3 anos, por meio de experiências lúdicas  
com livros.

 Sábados, pelas manhãs, e das 15 às 15h45.
Com equipe BSP. 
As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

BRINCANDO  
E APRENDENDO
Programa que reúne intervenções,  
jogos teatrais, atividades rítmicas  
e brincadeiras educativas.

 Quartas-feiras, das 15 às 16 horas.
4 Dominó de poesia.
11 Produção e intervenção poética  
em cartazes “lambe-lambe”.
18 Conhecendo a flora brasileira a partir  
de pesquisa na internet.
25 Por que a água é nossa amiga?:  
pesquisa na internet (em comemoração  
ao Dia Mundial da Água, 22 de março).
Com equipe BSP. A partir de 11 anos. 
As vagas serão preenchidas  
por ordem de chegada.
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 jovem
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CLUBE DE LEITURA
Leitores de uma mesma 
obra reunidos  
para trocar  opiniões e 
críticas, incentivando assim 
o hábito da leitura.

 Quarta-feira, dia 25,  
das 15h30 às 17 horas.
Sobrevivente, de Chuck 
Palahniuk.
Com equipe BSP.   
Não é necessário inscrição.

LUAU BSP
O programa apresenta aos jovens  
temas relacionados à música,  
literatura e poesia.

 Quintas-feiras, das 12 às 13h30.

5  Discoteca básica: Charlie Brown Jr. –  
dois anos sem Chorão.

12  Grandes poetisas, cantoras e intérpretes 
brasileiras (homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, 8 de março).

19  É dia de rock: apresentações musicais  
e leituras de textos sobre o ritmo.

26  Luau poético: declamação de poesias  
e intervenções artísticas.

Com equipe BSP.  É necessário retirar 
senhas com 30 minutos de antecedência.
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 jovem

LEITURA AO  
PÉ DO OUVIDO 
Mediação intimista de leitura 
 que sugere autores, títulos e temas 
aos frequentadores da biblioteca. 

 Sextas-feiras, das 16h30 às 17 horas.
6  A fábrica do feminino, de  

Paula Glenadel.
13  Pensamento chão, de Viviane Mosé.
20  Poesia essencial, de Roseana 

Murray.
27 Aquecimento Segundas Intenções.
Com equipe BSP.  
Não é necessário inscrição.

TABULEIRO  
DE JOGOS
Oficina de xadrez para 
iniciantes e pessoas  
com deficiência visual 
(tabuleiros adaptados).

 Sábados, das 11 às 
14 horas. 
Com Carlos Oliveira. 
As vagas serão 
preenchidas por 
ordem de chegada.
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 adulto

ENTRE TEXTOS
Programa de construção literária coletiva,  
em que o participante é convidado a explorar  
a estrutura do texto e assim tornar-se um  
leitor crítico. Em março, o programa irá  
trabalhar o Quinhentismo e o Classicismo.

 Quintas-feiras, das 15h30 às 17 horas.
5  Eras literárias: introdução ao Quinhentismo  

e ao Classicismo.
12  Apresentação e leitura minuciosa de  

trechos de obras da época.
19  Oficina de escrita: produção literária  

a partir das leituras realizadas no programa.
26   Discussão e análise das produções  

dos participantes.
Com equipe BSP. 
Não é necessário inscrição.

LEITURA DO 
COTIDIANO 
A partir da leitura de  
fragmentos literários  
e jornalísticos, letras  
de música e poemas,  
debater e refletir sobre  
temas do cotidiano.

 Sextas-feiras,  
das 15h30 às 17 horas.
Com equipe BSP. 
Não é necessário inscrição.

OfICINA

VIAGEM GASTRONôMICA 
Partindo do conto “Substância”, do livro Primeiras 
estórias, Guimarães Rosa aborda o polvilho e suas 
fases de preparo, desde a mandioca crua ralada  
até a secagem. Ao final, os participantes podem 
degustar um dos mais apreciados quitutes 
brasileiros: o pão de queijo.

 Sábado, 7, das 15 às 16h30.
Com Maria Helena fessel Caldas.
Inscrições por e-mail (agenda@bsp.org.br) ou no 
balcão de atendimento da biblioteca (de terça a 
sexta-feira, das 9h30 às 17h30), até o dia 6 de março.
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 adulto

CURSO DE INFORMÁTICA 
BÁSICO (+60)
Permite aos participantes  
o primeiro contato com o 
computador, introduzindo-os  
ao mundo digital de forma  
simples e didática.

 Quintas-feiras, das 9h30 às 11h30.
Indicado para pessoas acima  
de 60 anos.
Próxima turma: quintas-feiras,  
de 2 de abril a 25 de junho,  
das 9h30 às 11h30.
Inscrições de 3 a 27 de março,  
no balcão de atendimento da 
biblioteca (de terça a sexta-feira, 
das 9h30 às 17h30).

SEGUNDAS INTENÇõES
Bate-papo com André Vianco e Liz Vamp. Participação 
especial: José Mojica Marins (Zé do Caixão).
Mediação: Manuel da Costa Pinto.

 Sábado, dia 28, das 11 às 13 horas.
Inscrições por e-mail (agenda@bsp.org.br) ou no 
balcão de atendimento da biblioteca (de terça a 
sexta-feira, das 9h30 às 17h30), até o dia 27 de março.

SARAU NA BSP
Especial poesia.

 Domingo, dia 15, das 14 às 16 horas.
Com o Grupo de Poetas Cantores e Declamadores 
Independentes de São Paulo. Coordenação de 
Terezinha Rocha.
Não é necessário inscrição.



Biblioteca de São Paulo
Parque da Juventude
Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana, São Paulo/SP – CEP 02030-100
Telefone: 2089-0800 / www.bibliotecadesaopaulo.org.br
De terça a sexta, das 9 às 21 horas. Sábados, domingos e feriados, das 9 às 19 horas.
Todas as atividades são gratuitas.
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