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A Coordenação do Sistema Municipal 
de Bibliotecas compreende 53 
bibliotecas de bairro, Biblioteca 
Infantojuvenil Monteiro Lobato, 14 
Pontos de leitura, 13 Bosques de 
leitura, Caixaestantes, Feiras de Troca 
de Livros e Gibis e o Ônibus da 
Cultura que percorre 12 roteiros.



O programa Biblioteca Viva busca revitalizar as bibliotecas municipais 
da SMC, apostando no papel cultural do livro e na importância do 
incentivo à leitura. A Biblioteca Viva nasce da importância de trabalhar a 
formação de público leitor a partir dos equipamentos culturais da 
Prefeitura, promovendo uma nova visão do papel das bibliotecas.



Consulte o catálogo online para saber em quais bibliotecas estão disponíveis estes e outros livros. 
Consulte a lista das bibliotecas pelas regiões de São Paulo para localizar a mais perto de você.
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As sugestões de livros do acervo SMB de junho de 2022 ajudam a 

compreender o que é a Mata Atlântica, quem são seus habitantes 

e quais são as suas realidades a partir dos olhares e das palavras 

de autores e autoras, cujas trajetórias estão ligadas à floresta e 

ao bioma.

Na série Dicas de Leitura sobre os Biomas do Brasil distinguimos 

cada um deles - Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 

Pampa e Pantanal - indicando livros com informações sobre 

fauna, flora, costumes, lendas, regionalismos, políticas públicas, 

etc., e também autores notáveis oriundos de cada região, com 

obras que integram os acervos infantil e adulto do Sistema 

Municipal de Bibliotecas. Com o título Vozes da Mata Atlântica, 

damos sequência a série em junho de 2022 com a seleção de 

livros cujo assunto seja relevante e identifique a região no Brasil.

Considerado um dos mais ricos biomas do planeta, ou seja, com 

maior biodiversidade, a Mata Atlântica é a segunda maior 

floresta em extensão do Brasil, constituída de planaltos e serras. 

Abrange a costa leste, nordeste, sudeste e sul do Brasil (17 

estados), leste do Paraguai e a província de Misiones, na 

Argentina.

A Mata Atlântica é um bioma composto por um conjunto de 

florestas e ecossistemas que corresponde a 15% do território 

brasileiro. Desde 1500, essa área vem sofrendo com o 

desmatamento, as queimadas e a degradação do ambiente. 

Dela dependem serviços essenciais como abastecimento de 

água, regulação do clima, agricultura, pesca, energia elétrica e 

turismo. Hoje, restam apenas 12,4% da floresta que existia 

originalmente. É preciso monitorar e recuperar a floresta, além 

de fortalecer a legislação que a protege.

ALERTA: O desmate da Mata Atlântica cresceu 66% entre 2019 e 

2020, quando foram desmatados 21.642 ha do bioma, 

equivalentes a mais de 20 mil campos de futebol conforme 

dados da Fundação SOS Mata Atlântica. Alerta SOS Mata 

Atlântica.

Vozes da Mata Atlântica



Consulte o catálogo online para saber em quais bibliotecas estão disponíveis estes e outros livros. 
Consulte a lista das bibliotecas pelas regiões de São Paulo para localizar a mais perto de você.
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l Mata Atlântica - Célia de Assis; ilustrações Paulo Ferreira
Esse livro é uma viagem até o interior de nossas matas para que elas sejam 
conhecidas, amadas e preservadas. A obra apresenta a diversidade e a 
riqueza dos ecossistemas brasileiros, além de motivar a formação da 
consciência preservacionista.
Botânica - Brasil ; Mata Atlântica; Plantas florestais – Brasil

l Serra do Mar: uma viagem à Mata Atlântica
São Paulo (Estado) Secretaria do Meio Ambiente Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental. Coordenação: 
Josilene Ticianelli Vannuzini Ferrer
Traz informações ambientais e histórico-culturais da Serra do Mar. 
Apresenta ao leitor o Programa Recuperação Socioambiental da Serra do 
Mar.
Ecologia; Educação ambiental; Mata Atlântica; Parques nacionais

l Extremos da Mata Atlântica - Sérgio Adeodato
A viagem aos pontos mais extremos da Mata Atlântica permitiu constatar a 
diversidade de paisagens e culturas, para além da tradicional imagem das 
montanhas de floresta que beiram o mar. Vimos as belezas, mas também 

flagramos as ameaças que rondam a fauna, a flora e as condições de vida 
nessas regiões limítrofes de transição entre biomas, extremamente 
sensíveis sob o ponto de vista biológico e social. Devido ao isolamento dos 
grandes centros, esses lugares muitas vezes carecem de maior atenção do 
Estado e de políticas públicas. Descortinar essas diferentes realidades é 
ponto de partida para mobilizar mudanças.
Mata Atlântica

l Árvores da Mata Atlântica  (Atlantic forest trees) - José Arnaldo de 
Oliveira; ilustrações de Luiz Mendes
Contém informações resumidas sobre características dendrológicas, 
ecologia, usos potenciais e mapa de ocorrência de espécies arbóreas 
nativas coletadas na Reserva Mata do Paraíso/UFV localizada no campus de 
Viçosa, MG, e que ocorrem nas matas semidecíduas de Minas e de outros 
Estados, além de chaves de identificação e fotografias de alta qualidade de 
folhas, cascas, flores/frutos destas espécies.

l Árvores - Mata Atlântica; Árvores - Fotografias e ilustrações; Batik; 
Mata Atlântica - Brasil
A Mata Atlântica é aqui. E daí?: história e luta da fundação SOS Mata 
Atlântica - Ana Augusta Rocha ; Fábio Feldmann
A obra narra a história da fundação SOS Mata Atlântica, uma das maiores 
entidades ambientalistas do Brasil. A publicação traça cronologicamente, 
da década de 1950 até a atualidade, os principais problemas ambientais 
enfrentados pelo país, a mudança de percepção da população sobre o tema 
e as ações efetivas em defesa da Mata Atlântica. Traz também um balanço 
dos projetos e programas desenvolvidos pela Fundação SOS Mata Atlântica 
ao longo dos últimos 20 anos, bem como campanhas publicitárias e 
publicações que contribuíram para a conscientização dos brasileiros em 
relação ao tema.

l Fundação SOS Mata Atlântica; Mata Atlântica; Proteção ambiental -  
Brasil; Ambientalismo - Brasil



Consulte o catálogo online para saber em quais bibliotecas estão disponíveis estes e outros livros. 
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O encanto das aves: Mata Atlântica no litoral de São Paulo (The magic of 

birds : Atlantic Forest on the São Paulo coast) - Ricardo Martins (Fotógrafo)

A obra, de Ricardo Martins, retrata de forma artísticas as aves coloridas da 

Mata AltIântica do litoral norte de São Paulo. Foram quatro meses de 

viagem, onde Martins teve a paciência de esperar até oito horas parado e 

camuflado, para realizar uma foto.

Aves - Mata Atlântica - Fotografias e ilustrações; Mata Atlântica - 

Fotografias e ilustrações

l A mata Atlântica - Rubens Matuck

Na Mata Atlântica chove quase todos os dias. Lá encontramos o mangue e 

sua rica vida vegetal e animal. O morcego-pescador e a suçuarana aparecem 

nos tanques formados nas nascentes da Serra do Mar. Já no interior da mata 

há vários tipos de plantas: trepadeiras, bromélias e orquídeas. Nas copas 

das árvores os macacos monos-carvoeiros saltam de galho em galho.

Ecologia das florestas tropicais - Literatura infantojuvenil; Mata Atlântica - 

Literatura infantojuvenil

l Zuleide em busca da mata perdida - Regina Célia Barbosa; Myrna 

Maracajá
Zuleide demonstra o seu descontentamento diante da destruição da mata 
atlântica e questiona o desaparecimento da árvore que deu nome ao nosso 
país, o pau-brasil.

l De olho na Mata Atlântica - Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
Imagine que chegamos ao Brasil em 1500. Como será que era a Mata 
Atlântica naquela época? Agora, imagine uma viagem feita hoje, pela 
mesma Mata. O que será que aconteceu? A autora e ilustradora 
Bellinghausen, Ingrid Biesemeyer vai guiar essa nossa trilha, mostrando as 
belezas e peculiaridades da natureza. Abra o livro e tenha uma boa viagem!

l Diário de um papagaio: uma aventura na mata atlântica - Lalau; 
ilustrações de Laurabeatriz
Para aqueles que cresceram lendo a coleção Brasileirinhos, os autores 
convidam o jovem leitor a um passeio pela exuberante Mata Atlântica sobre 
as asas de um papagaio. Um belo dia, ao acordar, o simpático papagaio-de-
cara-roxa se dá conta de que seu bando levantou asas e... sumiu! Sozinho, 
resolve procurar a turma, principalmente sua namorada, a papagaiazinha 
mais bonita do Brasil, entre o litoral de São Paulo e o de Santa Catarina. Na 
estreita faixa que ainda resta da mata, o papagaio conhece alguns de seus 
vizinhos, que o ajudam (ou atrapalham) nesta busca, entra em contato com 
os hábitos dos bichos, aprende sobre o funcionamento da cadeia alimentar 
e também enfrenta alguns perigos (como os caçadores ilegais). Um mapa do 
trajeto percorrido pelo personagem, um texto sobre a Mata Atlântica, outro 
sobre as espécies brasileiras de papagaios, os nomes científicos de plantas e 
aves que aparecem no livro, e ainda uma lista de sites para quem quiser se 
engajar fecham a edição. Um livro que envolve o conhecimento de 
disciplinas como Geografia, Biologia e Ciências, por meio de uma prosa 
cativante.
Literatura infantojuvenil; Mata Atlântica
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BOLETIM ESTATÍSTICO DAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
DE SÃO PAULO

Em seu quarto número, o 

Boletim Estatístico das 

Bibliotecas Públicas de São 

Paulo lança a seção 

Memória e apresenta os 

efeitos da pandemia sobre o 

movimento geral de leitura.

A seção 1 (Memória) traz 

uma entrevista com Wladimir 

Martins do Prado, sociólogo 

de carreira na Prefeitura, 

que se aposentou em 2020, 

quando trabalhava na 

Secretaria Municipal de 

Cultura.
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O velho dos sonhos 

Com a Cia. Lúdicos de Teatro Popular 

Público: 0 a 6 anos. 40min.

O vento vem de algum lugar e traz histórias de contar... 

Ninguém, no mundo, conhece tantas histórias como o 

Velho dos Sonhos. À noite, ele abre a porta de mansinho e 

joga doce de leite nos olhos das crianças, para que não 

possam mantê-los abertos, nem vê-lo. Ele vai por trás delas 

e sopra em seus pescoços de tal forma, que as cabecinhas 

vão ficando pesadas e quando as crianças já estão em suas 

caminhas, conta-lhes suas histórias.

Durante uma semana inteira, ele foi, todas as noites, ver 

um menino e lhe contou uma história por noite. São sete 

histórias, pois, como todos sabem, a semana tem sete dias.

O Patinho Feio, A Vendedora de Fósforos, A Pequena 

Sereia, e O Soldadinho de Chumbo são alguns dos contos 

que o vento conta, e sem avisar soprará ao público as mais 

divertidas e maravilhosas aventuras que formam a história 

do maior contador de histórias – Hans Christian Andersen. 

O espetáculo O Velho do Sono foi rebatizado em 2016 para 

O Velho dos Sonhos.
l 2 de junho às 15h - BP Infantojuvenil Monteiro Lobato
l 4 de junho às 11h - BP Sylvia Orthof
l 6 de junho às 14h - BP Gilberto Freyre
l 10 de junho às 15h - BP Clarice Lispector
l 11 de junho às 11h - BP Lenyra Fraccaroli
l 13 de junho às 11h - BP Vicente Paulo Guimarães
l 15 de junho às 15h - BP Jovina Rocha Álvares Pessoa
l 18 de junho às 11h - BP Rubens Borba Alves Moraes
l 24 de junho às 15h - BP Paulo Duarte
l 25 de junho às 11h - BP Narbal Fontes
l27 de junho às 14h - BP Prof. Arnaldo M. Giácomo
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LGBTQIA+Café

Com a Companhia dos Solilóquios

Público: 15 a 17 anos. 60min.

Dois rapazes se conhecem em uma cafeteria 

e vivenciam uma trajetória amorosa, na qual 

as fases da relação são comparadas ao 

processo de um café sendo feito. Indo do 

“diluir” ao “amargor”, o espetáculo adentra 

cenas dos personagens em diferentes 

momentos do amor, e somente através de 

analogias sobre café conseguem expressar 

seus sentimentos e retratar um romance 

projetado para o futuro, mas perdido no 

tempo.  A  obra  também aborda  as 

expectativas e rituais de passagem dos 

romances juvenis para a fase adulta. 
l 2 de junho às 14h - BP Paulo Duarte
l 3 de junho às 13h - BP Cassiano Ricardo
l 8 de junho às 14h30 - BP José Paulo 

   Paes
l 9 de junho às 14h - BP Roberto Santos
l 10 de junho às 15h - BP Sérgio Buarque 

   de Holanda
l 18 de junho às 14h - BP Raimundo de 

   Menezes
l 21 de junho às 14h - BP Jayme Cortez
l 22 de junho às 10h - BP Álvares de 

   Azevedo
l 25 de junho às 14h - BP Alceu Amoroso 

   Lima
l 28 de junho às 10h - BP Amadeu 

   Amaral
l 29 de junho às 10h - BP Érico Veríssimo
l 30 de junho às 11h - BP Álvaro Guerra
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Retirantes

Com a Trupe Baião de 2 

Público: 0 a 6 anos. 45min.

É um espetáculo teatral-circense, 

musical, poético e delicado. Um casal 

recém chegado monta seu lar enquanto 

apresenta ritmos, danças, poesias, 

texturas e objetos que compõem suas 

lembranças. O canto é trabalhado para 

além das palavras, a maioria das 

músicas não leva letra (assim como as 

próprias cenas que pouco leva diálogo 

oral), mas assim como a linguagem do 

amor, é universal. Retirantes se passa 

num universo sertanejo, mas através da 

brincadeira, da emoção e principal-

mente da memória, convida a todos a 

pensar em que momento da vida 

também somos retirantes. Em que 

momento abandonamos um lugar (um 

sentimento, um modo de viver) em busca 

de um sonho ou de uma vida melhor? 

Retirantes nos ensina que a mudança faz 

parte da vida e que o aqui e agora é o 

único lar que podemos ter. 
l 4 de junho às 14h - BP Alceu 

   Amoroso Lima
l 11 de junho às 14h - BP Adelpha 

   Figueiredo
l 18 de junho às 14h - BP Gilberto 

   Freyre
l 25 de junho às 14h - BP Menotti Del 

   Picchia
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LGBTQIA+

Sarau Bixaria Literária 

Com o Grupo Coletivo Bixa Pare

Público: 15 a 17 anos. 60min.

O Coletivo Bixa Pare propõem um 

espaço de troca, compartilhamentos e 

diálogos entre artistas e LGBTQIA+s 

que estão produzindo reflexões sobre 

suas diversidades de corpos que coe-

xistem nas suas pluralidades artísticas.

Como processo de pesquisa, preten-

demos compartilhar nossas inquie-

tudes cênicas e processos de criação e 

pesquisa da busca de um Corpo Bixa. 

Com essa vontade de compartilhar 

nossas inquietações, propomos este 

sarau performático que potencializa 

diversas linguagens com apresen-

tação de Melissa Babalu Drag Queen, 

as Bixas do coletivo, Diego Castro, 

Oflopes e Kaya Fernanda Vallim.
l 21 de junho às 14h - BP Brito 

   Broca 
l 24 de junho às 14h - BP Affonso 

   Taunay 
l 25 de junho às 16h - BP Anne 

   Frank 
l 28 de junho às 10h - BP Thales 

   Castanho de Andrade 
l 29 de junho às 14h - BP Malba   

  Tahan 
l 30 de junho às 10h - BP Raul 

   Bopp
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FESTA JUNINA

Conto, canjica e quentão
Com o Grupo A Hora da História
Público: 7 a 14 anos. 45min.
O grupo traz um repertório de contações de histórias para 
aquecer nosso coração brasileiro e matar essa vontade de 
festa junina, reunindo causos e contos brasileiros numa 
apresentação repleta de canções. 
É só diversão! E viva a festa de São João! 
l 1 de junho às 10h - BP Padre José de Anchieta
l 1 de junho às 14h30 - BP Afonso Schmidt
l 3 de junho às 10h - BP Lenyra Fraccaroli
l 3 de junho às 14h - BP Prof. Arnaldo M. Giácomo
l 7 de junho às 14h - BP Cassiano Ricardo
l 8 de junho às 10h - BP Raimundo de Menezes
l 8 de junho às 14h - BP Vicente Paulo Guimarães
l 9 de junho às 14h - BP Prefeito Prestes Maia
l 10 de junho às 15h - BP Viriato Corrêa
l 11 de junho às 14h - BP José Mauro de Vasconcelos

Histórias da Gaveta

Com a Cia. Teatro Incomum 

Público: 15 a 17 anos. 50min.

“Histórias da Gaveta” nos traz um convite para respirar e 

abrir gavetas. Mas não são simples gavetas de um móvel 

antigo... são gavetas mágicas, cheias de histórias que vão 

nos transportar para um mundo de possibilidades e 

brincadeiras através de grandes autores da literatura 

brasileira e mundial.
l 8 de junho às 15h - BP Paulo Sérgio Duarte Milliet
l 9 de junho às 14h - BP Narbal Fontes
l 15 de junho às 14h30 - BP Cora Coralina
l 21 de junho às 10h - BP Vinicius de Moraes
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Relicário 
Com a Cia. Duo Encantado 
Público:  60 anos ou mais. 50min. 
Os contos, as rodas de versos e as cantigas deste repertório 
serão o relicário onde se guarda tudo o que é raro e 
precioso. Neste caso, se trata de uma metáfora para o 
simbolismo das memórias afetivas que vão preenchendo de 
significados a experiência vivenciada. Através dos contos 
narrados, dos cantos ancestrais, dos personagens arquetí-
picos, o tempo vivido pode ser lembrado e ressignificado.
l 2 de junho às 15h - BP Raul Bopp
l 8 de junho às 14h - BP Camila Cerqueira César
l 14 de junho às 10h - BP Brito Broca
l 30 de junho às 10h - BP Pedro Nava

CULTURAS NEGRAS

Cafú e o Café
Com  Wilson Pedro de Oliveira
Público: 7 a 14 anos. 60min.
Ao entrar em contato com as histórias contidas no " cafú e o 
café", os leitores encontrarão, através de uma linguagem 
acessível e simples, algumas memórias afro-brasileiras, em 
especial a contribuição que a cultura africana forneceu ao 
Brasil.
l 8 de junho às 14h - BP Marcos Rey
l 9 de junho às 14h - BP Sylvia Orthof
l 15 de junho às 14h30 - BP Vinicius de Moraes
l 23 de junho às 14h - B BP Prefeito Prestes Maia
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IMIGRANTES

Crianças ao redor do mundo 
Com o grupo Contos da Lua Vaga
Público: 7 a 14 anos. 50min.
Crianças ao redor do mundo é uma narração de histórias 
para o público infantojuvenil e tem 4 histórias criadas a 
partir de pesquisas sobre crianças ao redor do mundo que 
saíram de seus países por dificuldades ou guerras e 
imigraram para países de diferentes culturas, tendo que 
superar muitos obstáculos para poder se adaptar. As 
histórias contam porque essas crianças tiveram que deixar 
sua terra natal e se adaptar a uma nova vida, enfrentando 
desafios como aprender uma língua diferente e se 
acostumar com uma nova cultura. Como viver e se tornar 
adulto longe de casa? Um assunto bastante atual em nosso 
tempo, principalmente em nossa cidade, onde convivemos 
com tantos imigrantes e refugiados. Algumas histórias 
foram pesquisadas da literatura e outras de imigrantes 

reais que conhecemos e que contaram-nos suas histórias, 
além de uma pesquisa de vídeos da UNICEF sobre crianças 
refugiadas.

O primeiro Natal em Portugal 
Irina, uma menina ucraniana e cristã ortodoxa, passa seu 
primeiro Natal em Portugal, país no qual seus pais se 
exilaram. A história mostra as diferenças culturais e a 
discriminação de Irina pelos colegas de escola.

O caminho de Marwan  
A história de um pequeno refugiado que foge da guerra e 
da fome em seu país, atravessando desertos e mares, 
sempre se lembrando da voz materna.

Os dois meninos de Kakuma 
O cotidiano de dois meninos, Geedi e Deng, que vivem em 
um campo de refugiados em Kakuma no Quênia onde hoje 
vivem cerca de 200 mil pessoas. Eles se perguntam o tempo 
todo: por que estamos aqui? por que estes conflitos nunca 
acabam?

A jornada de Hassan  
A história de Hassan, um menino sírio que em um dia nor-
mal vê sua cidade ser bombardeada e tem que fugir com 
sua mãe e sua irmã para se salvar e vem parar no Brasil.
l 1 de junho às 10h - BP Helena Silveira
l 2 de junho às 10h - BP Aureliano Leite
l 8 de junho às 14h - BP Nuto Sant'Anna
l 15 de junho às 10h - BP Thales Castanho de Andrade
l 17 de junho às 14h - BP Roberto Santos
l 20 de junho às 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 21 de junho às 14h - BP Malba Tahan
l 22 de junho às 14h - BP Mário Schenberg
l 23 de junho às 10h - BP Marcos Rey
l 24 de junho às 10h30 - BP Sérgio Buarque Holanda
l 25 de junho às 14h - BP Adelpha Figueiredo
l 28 de junho às 15h - BP José Paulo Paes
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PROGRAMAÇÃO ONLINE

Coletivo Cafuzas em Territórios Virtuais

Com o Coletivo Cafuzas

Público: Livre. 30min.

Conversa com a autora (live): 1h.

Formato da apresentação: Ao Vivo

Página/perfil onde será feita:

https://www.facebook.com/coletivocafuzas

É essa inquietação que move um passarinho, 

muito curioso, a sair pelo mundo e a viver muitos 

encontros para descobrir a resposta para a sua 

dúvida. Mas será que existe uma única resposta 

para essa pergunta? Baseadas no livro “O que é a 

liberdade?”, de Renata Bueno, as integrantes do 

Coletivo Cafuzas criaram uma apresentação em 

que misturam texto e imagem para desvendar a 

mágica dessa palavra. O que sairá dessa cartola?

Contação de história “O que é a Liberdade?”
l11 de junho às 15h -  BP Raimundo de 

   Menezes

Bate papo com Renata Bueno
l 17 de junho às 18h - BP Raimundo de

   Menezes

Informamos que o evento online Coletivo Cafuzas 

em Territórios Virtuais, que ocorrerá no sábado 

dia 11 de junho às 15:00 e na sexta dia 17 às 

18:00, será transmitido de forma simultânea nas 

seguintes bibliotecas: 
l BP Raimundo de Menezes
l BP Sérgio Buarque de Holanda
l BP Vicente de Carvalho
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VAI I

Contos da Terra - A 

Grandeza de Dayo    

Com a Cia. Sereiando 

Contos

Público: Livre. 40min.

Trazendo o conto “A 

Grandeza de Dayo” o 

grupo convida a todos e 

todas para desvendar os  

mistérios das matas e as 

belezas da cultura 

Yoruba.  Através das 

aventuras de Dayo, 

vamos descobrir as 

magias do 

reconhecimento da nossa  

própria beleza e 

identidade e se divertir 

com as trapalhadas de 

Kayode, uma tartaruga 

que  se transforma em 

um menino! Durante a 

apresentação, haverá 

distribuição dos livretos 

do conto e o evento será 

gravado  e 

disponibilizado em nosso 

canal no Youtube.
l 18  de junho às 14h

   BP Vicente Paulo 

   Guimarães
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CULTURA POPULAR

Carimbó 
Com a Cia. Porto de Luanda 
Público:  7 a 14 anos. 50min.
Um sax, congas, saias rodadas, maracás, muitas flores e 
sorrisos é a imagem do espetáculo Carimbó. Trazendo o 
ritmo que é considerado a fonte da lambada, a Cia. Porto 
de Luanda apresenta um pouco da cultura do Pará.
l 1 de junho às 15h - BP Ricardo Ramos
l 4 de junho às 11h - BP Nuto Sant'Anna
l 7 de junho às 14h30 - BP Rubens Borba A. Moraes
l 8 de junho às 10h - BP Álvares de Azevedo
l 11 de junho às 15h - BP Mário Schenberg
l 14 de junho às 10h - BP Amadeu Amaral
l 15 de junho às 10h - BP Érico Veríssimo
l 18 de junho às 15h - BP Hans Christian Andersen
l 25 de junho às 15h - BP Castro Alves
l 29 de junho às 14h - BP Helena Silveira

O Cortejo dos Boizinhos-Bike
Com o Grupo Baque CT
Público: 7 a 14 anos. 50min.
Você conhece a história do bumba-meu-boi, tradicional 
das festas juninas? Venha fazer uma máscara do boi do 
maranhão a partir de materiais do nosso cotidiano e nos 
acompanhe em uma viagem musical guiada pelas 
bicicletas-boi, iniciando nossa apresentação de forma 
lúdica ao som do ritmo do bumba-meu-boi, presente em 
vários territórios de norte a sul do Brasil. Uma voz surge 
para contar a história de como nasce e se populariza a festa 
do boi por todo o país. Ao fim dessa história, nosso cortejo 
segue pelo entorno da biblioteca convidando o púbico a 
participar dessa linda festa popular.
l 1 de junho às 15h - BP Viriato Corrêa 
l 3 de junho às 10h - BP Jamil Almansur Haddad
l 4 de junho às 14h - BP Camila Cerqueira César
l 7 de junho às 14h - BP Menotti Del Picchia
l 8 de junho às 14h - BP Pedro Nava
l 10 de junho às 14h - BP Affonso Taunay
l 23 de junho às 14h30 - BP Afonso Schmidt
l 25 de junho às 11h - BP Paulo Sérgio Duarte Milliet
l 29 de junho às 11h - BP Clarice Lispector
l 30 de junho às 10h - BP Jayme Cortez
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Fogo, foguinho, fogão no São João
Com Drika Nunes
Público: 0 a 6 anos. 45min.
Drika Nunes apresenta seu repertório inédito 
"Fogo, foguinho, fogão no São João" contando, 
cantando e brincando, ela vai passeando por 
uma das festas mais queridas do nosso Brasil; a 
festa junina. Cheia de símbolos, significados, 
cantigas populares, lendas e muitas histórias de 
tradição oral, e assim vai convidando os sinhôs e 
as sinhózinhas da primeira infância para 
conhecerem esse cenário imenso cultural 
chamado Brasil.
l 2 de junho às 9h30 - Biblioteca Anne 
   Frank
l 3 de junho às 15h - Biblioteca Castro Alves
l 7 de junho às 14h30 - Biblioteca Cora 
   Coralina
l 9 de junho às 16h - Biblioteca Álvaro 
   Guerra
l 10 de junho às 10h - Biblioteca 
   Infantojuvenil Monteiro Lobato
l 11 de junho às 15h - Biblioteca Hans 
   Christian Andersen
l 14 de junho às 14h - Biblioteca José Mauro 
   de Vasconcelos
l 15 de junho às 10h - Biblioteca Padre José 
   de Anchieta
l 21 de junho às 14h - Biblioteca Aureliano 
   Leite
l 24 de junho às 14h - Biblioteca Jovina 
   Rocha Álvares Pessoa
l 25 de junho às 11h - Biblioteca Ricardo 
   Ramos
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n BP AFFONSO TAUNAY 

Família Violão (Online)
Com Wilson Hermogenes
Público: 3ª idade. 1h.
Aulas online de violão para a terceira idade.
Terças-feiras às 12h - Facebook e Instagram da 
Biblioteca Affonso Taunay

Mediação de leitura
Com a equipe da Biblioteca
Público: 1ª Infância. 1h.
A leitura é de grande importância para o desenvolvimento 
da inteligência das crianças. É também uma fonte de 
diversão e alegria; proporciona a aquisição de cultura, 
conhecimentos e valores, além de ajudar a trabalhar as 
emoções das crianças.
Terças-feiras às 10h e às 14h30, quartas-feiras às 9h 
e às 14h - BP Affonso Taunay

Projeto Octo
Artesanato
Público: Livre. 3h.
Com Sandra Regina Olivan Souza de Siqueira
Cada polvo de crochê é confeccionado por um voluntário com 
linha 100% algodão, enchimento com fibra siliconada e 
checado para segurança. Os bebês deixam de puxar os tubos 
e fios para se segurarem nos tentáculos, além dos mesmos se 
assemelharem ao cordão umbilical que acalma e lhes dá 
segurança. Não é preciso ter conhecimento em crochê. O 
objetivo é ajudar os bebês prematuros e seus pais.
Quartas-feiras às 9h - BP Affonso Taunay

Vocacional de teatro
Com o artista orientador Juão Nyn
Público: A partir de 14anos. 2h.

O vocacional de teatro é um projeto de cidadania cultural 
da cidade de São Paulo. Respaldado por artistas 
profissionais com sólida formação pedagógica, promove a 
iniciação e o aperfeiçoamento artístico de jovens e adultos 
na linguagem de teatro.
Quartas-feiras às 14h - BP Affonso Taunay

Hora da poesia (Online)
Público: Livre.
Com os Jovens Monitores Culturais da Unidade
Publicação de poesias de um determinado poeta a cada 
semana.
Quartas-feiras a partir das 14h30 - Facebook e 
Instagram da Biblioteca Affonso Taunay

Contação de histórias (Online)
Com a equipe da Biblioteca
Público: Infantil. Vídeos de até 3min.
O projeto foi desenvolvido com a proposta de incentivar a 
leitura. Entendemos que as crianças devem estar 
familiarizadas com os livros, pois a literatura desperta 
diferentes habilidades nas crianças, como a linguagem, a 
ampliação de vocabulário, a criatividade e a descoberta do 
mundo imaginário.
Sextas-feiras às 14h30 - BP Affonso Taunay
3 de junho – Um lugar chamado aqui
10 de junho – Cheirinho de encanto que tem meu bem
17 de junho – A festa junina
24 de junho – Macaco prego galego e a festa de São João

n BP ÁLVARO GUERRA
Meditação (On-line pelo Zoom)
Oficina de práticas de meditação
Com Vanessa Cabral
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Público: Adulto. 1h
Oficina de técnicas de meditação, voltada ao público que 
queira aprender essa arte de ordem e autoconhecimento. 
Classificação indicativa: adulto. Duração: 1 hora.
Pela plataforma Zoom
Quintas-feiras das 13h às 14h - Facebook da BP 
Álvaro Guerra

CinePapo (Online e Presencial)
Público: Adulto. 2h.
Grupo de cinéfilos que se encontra para discutir filmes 
escolhidos pelo grupo.
Quintas-feira das 14h30 às 16h30 - Facebook da BP 
Álvaro Guerra
Na última quinta-feira do mês, o encontro é presencial na 
Biblioteca, mesmo horário - BP Álvaro Guerra

Roda de leitura
Encontros literários
Público: Adulto. 2h.
São dois grupos de leitores que se reúnem para discutir 
determinado livro uma vez por mês. Os livros são 
escolhidos por votação. 
Grupo 1: Segunda segunda-feira do mês, das 14h30 
às 16h30 - BP Álvaro Guerra
Grupo 2: Última segunda-feira do mês, das 14h30 às 
16h30 - BP Álvaro Guerra

Práticas de Tai Chi Chuan
Pessoas que queiram fazer atividade física leve.
Público: Adulto. 1h.
Quintas-feiras das 14h às 15h - BP Álvaro Guerra

n BIBLIOTECA BRITO BROCA
No trem da imaginação (Online)

Com os funcionários da biblioteca
Público: 1ª Infância
Recheado de dicas de leitura para aquecer a alma, 
provocar risos, questionar paradigmas e divertir, desde 
crianças pequenas até crianças grandes. Conta com uma 
breve sinopse de um livro para a infância e as impressões, 
sentimentos e emoções que a história pode despertar, tanto 
em crianças quanto em adultos.
Segundas-feiras (quinzenal) às 9h - Facebook e 
Instagram

Nas estantes da biblioteca… (Online)
Com os funcionários da biblioteca
Público: Livre.
Nas estantes da Biblioteca, encontramos os mais diversos 
livros, com seus mundos, pessoas, culturas... Então, com o 
objetivo de divulgar os livros disponíveis para empréstimo, 
apresentamos motivos para a leitura. Classificação 
indicativa: Livre.
Quartas-feiras (quinzenal) - Facebook da BP Brito 
Broca

Viajando na leitura
Com os funcionários da biblioteca
Público: 1ª Infância. 40min.
Mediação de leitura de livros para a primeira infância. 
Proposta construída pela equipe de profissionais da 
Biblioteca Brito Broca para aproximar os pequenos leitores 
das obras que têm no acervo das Bibliotecas do Sistema 
Municipal de Bibliotecas e proporcionar um momento 
prazeroso para as crianças, porque ler é uma viagem! 
Dias 14 e 28 de junho às 15h - BP Brito Broca

Leituras filosóficas de Ailton Krenak (Online e 
presencial)
Com os professores Alberto, Felipe e Ricardo
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Público: 15 anos  em diante. 1h.
“Leituras filosóficas” é uma proposta do CAEF - Coletivo 
Autônomo dos Estudantes de Filosofia que visa estudar 
conceitos e pessoas que contribuíram para o debate 
filosófico, fazendo reflexões de algumas obras e 
fragmentos escritos por determinados autores. Neste 
encontro, os integrantes do CAEF irão abordar a 
importância do pensamento filosófico de Ailton Krenak 
(Ailton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido como Ailton 
Krenak, é um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e 
escritor brasileiro da etnia indígena crenaque) e irão 
apresentar brevemente algumas de suas principais obras 
refletindo sobre seu legado filosófico e Decolonial.
Dia 25 de junho às 16h - BP Brito Broca e Facebook da 
biblioteca

Vocacional de dança
Com Pâm Odara
Público: 14 anos em diante. 3h.
O programa vocacional oferece orientação artística nas 
linguagens: Teatro, Dança, Música, Literatura, Circo, 
Audiovisual, em polos culturais e equipamentos públicos da 
capital. Acesse este link e preencha o formulário.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvS3C-oXU-
xdUePqXxSG2Qd-AJPYX-VZYSpp8iEio_NCoZHA/viewform
Quintas-feiras às 13h - BP Brito Broca

Vocacional de literatura
Com Douglas Alves
Público: 14 anos em diante. 3h.
O programa vocacional oferece orientação artística, para 
público acima de 14 anos, nas linguagens: Teatro, Dança, 
Música, Literatura, Circo, Audiovisual, em polos culturais e 
equipamentos públicos da capital.
Sextas-feiras às 14h - BP Brito Broca

n BP LENYRA FRACCAROLI
Dança em Grupo - Line dance
Com Samuel Costa
Público: Adultos e Idosos. 2h.
Line dance é um tipo de dança onde um grupo de pessoas 
dança alinhadas umas com as outras, e todas elas fazem os 
mesmos movimentos individualmente.
Segundas-feiras e terças-feiras às 15h - BP Lenyra 
Fraccaroli

Mediação de Leitura
Com os funcionários da biblioteca e Jovens Monitores 
Culturais
Público: 5 a 14 anos. 40min.
Os funcionários e Jovens Monitores Culturais propõem um 
contato lúdico entre crianças e os livros, com a intenção de 
despertar o interesse pela literatura e o prazer da leitura.
Terças-feiras a sextas-feiras às 9h30 - BP Lenyra 
Fraccaroli

PiÁ
Com Iracema e Nancy
Público: Público: 5 a 14 anos. 2h às terças e 3h às quintas.
Programa de Iniciação Artística Gratuito para crianças e 
adolescentes, pela Secretaria Municipal de Cultura. 
Inscrições pelo formulário.
Terças-feiras às 10h30 e quintas-feiras às 9h e 13h - 
BP Lenyra Fraccaroli
https://docs.google.com/forms/d/1EU8LsTygkR--
yUMncEnWVw89r3b4FCHxwq0FIGKnU/viewform?edit_re
quested=true

Projeto Care Saúde
Com Natalia Delfino
Público: Adultos e idosos. 2h, 1h aos sábados.
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O Projeto Care Saúde terá como objetivo trabalhar o 
autocuidado em função da saúde física e mental por meio 
de rodas de conversa e dança.
Quartas-feiras e sextas-feiras às 10h, sábados às 10h 
e às 13h - BP Lenyra Fraccaroli

n BP PEDRO NAVA
Oficina de artesanato
Com JMC Pamela Dornelles
Público: A partir de 12anos. 2h.
Oficina de artesanato com materiais recicláveis, solte sua 
criatividade e use a arte como um meio terapêutico.
Terças-feiras às 14h - BP Pedro Nava

Vocacional de literatura
Com Igor Chico
Público: A partir de 14 anos. 3h.
O vocacional de literatura é um projeto de cidadania 
cultural da cidade de São Paulo. Respaldado por artistas 
profissionais com sólida formação pedagógica, promove a 
iniciação e o aperfeiçoamento artístico de jovens e adultos 
nas linguagens de literatura, rima e poesia.
Terças-feiras às 10h  - BP Pedro Nava

Zine na Nava
Com Jovem CRIA Henrique Torres
Público: A partir de 14 anos. 2h.
O Zine na Nava é um projeto para ensinar técnicas de baixo 
custo para criação e publicação de zines. São oficinas e 
voltado para as pessoas curiosas por artes visuais, literatura 
e quadrinhos. A ideia é que o curso possa estimular a 
autonomia na produção gráfica de artistas e não-artistas da 
quebrada, bem como fomentar o surgimento de novas 
editoras independentes e a prática da leitura. 
Quartas-feiras, de 8 de junho a 14 de setembro, às 
15:30h - BP Pedro Nava

Meditação Ativa
Com Sandra Soares
Público: A partir de 7 anos. 2h.
Oficina que visa o bem-estar, a Meditação Ativa é realizada 
através de música, expressão vocal e movimento corporal, 
produzindo relaxamento muscular e mental. Melhora a 
coordenação motora, foco, além de outros benefícios. Pode 
ser praticada por idosos e crianças, e contribui bastante 
para uma interação social positiva.
Quintas-feiras, a partir de 2 de junho, às 14h - BP 
Pedro Nava
 
Vocacional de música
Com Liu Gomes
Público: A partir de 14 anos. 3h.
Você vai aprender a tocar um instrumento musical e/ou 
aprender Técnica de Canto (lírico e popular). As 
orientações e pesquisa pesquisa pedagógica estarão 
relacionadas a dicotomia corpo-voz: a técnica vocal; a 
experimentação sonora através da rítmica do nosso corpo; 
o estudo musical dos instrumentos e a experimentação 
sonora; a composição instrumental e da canção; prática de 
conjunto/banda e música de câmara, além da 
experimentação e criação musical; o desenvolvimento da 
teoria e da técnica musical e vocal.
Sextas-feiras às 14h - BP Pedro Nava

n BP PROF. ARNALDO M. GIÁCOMO
Minha Dança tem História
Com Taynara Ramires Conceição dos Santos
Público: Livre. 1h.
Oficina de iniciação às danças urbanas provenientes do 
Hip-Hop, aulas práticas e teóricas, com atividades para 
trabalhar a expressão corporal e coordenação motora. 
Durante as aulas será feito uma imersão no universo do 
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Hip-Hop, conhecendo a origem dessa cultura de rua, 
através da contação de história e a prática corporal. 
Inscrições pelo link ou presencialmente na biblioteca. A 
inscrição também pode ser feita com Taynara, (11) 2295-
0785 (telefone) e (11) 95467-2983 (WhatsApp). Para 
menores de 18 anos é preciso que a inscrição seja realizada 
pelo responsável legal, ou com autorização escrita pelo 
mesmo.
Dias 1º, 8, 15 e 22 de junho às 14h (juvenil, a partir 
dos 12 anos) e dias 2, 9, 23 e 30 de junho às 11h30 (a 
partir dos 30 anos) - BP Prof. Arnaldo Magalhães 
Giácomo

Mediação de Leitura para Primeira Infância
Com Maria A. Felício, Maria A. Teles Gomes e Taynara R. C. 
dos Santos
Público: 0 a 6 anos. 45min.
Serão lidas histórias infantis curtas, acompanhadas das 
imagens correspondentes.
Dias 2, 7 e 9 de junho às 14h30; dias 14, 21 e 23 às 
13h30; dias 28 e 30 às 10h - BP Prof. Arnaldo 
Magalhães Giácomo

n BP JAYME CORTEZ
Pegue, Leve e Leia
Com os funcionários da biblioteca
Público: Livre.
Pegue, leve e leia! A biblioteca Jayme Cortez disponibiliza 
alguns livros para leitura e distribuição gratuita para a 
população. Venha visitar a biblioteca, se cadastrar, pegar 
livros emprestados e ainda levar um livro gratuito para 
casa.
Terças-feiras a sextas-feiras das 10h às 18h30 - BP 
Jayme Cortez

Em cada ponto, um conto

Com os funcionários da biblioteca

Público: Livre.

“Em cada ponto, um conto” é um projeto da Biblioteca 

Jayme Cortez em que a cada mês é escolhido um conto; 

esse conto está disponível para ser lido na biblioteca, sendo 

também distribuído no próprio entorno do espaço Centro 

Cultural da Juventude Ruth Cardoso (CCJ). O projeto tem a 

proposta de incentivar a leitura através de uma literatura 

pouco conhecida, fazer com que a leitura chegue em 

espaços pouco convencionais e tornar o passatempo dos 

moradores da região norte da cidade de São Paulo mais 

prazeroso.

Terças-feiras a sextas-feiras das 10h às 18h30 - BP 

Jayme Cortez

Cinemateca JC

Público: Livre. 2h.

A Cinemateca JC é um evento em que a cada mês é 

escolhido um filme para exibição na biblioteca. O filme não 

é divulgado antes pois o fator é a surpresa. Refrigerante e 

pipoca são totalmente grátis. 

Dias 8, 16 e 23 de junho às 15h - BP Jayme Cortez

n BP HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Carteiros literários

Público: Livre. O dia todo.

Um pouquinho da biblioteca perto de vocês! Por isso fiquem 

ligados na caixinha de cartas das casas vizinhas da 

Biblioteca!

De segundas-feiras às sextas-feiras às 10h. Sábados 

às 10h - BP Hans Christian Andersen
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PIÁ 
Público: 5 a 13 anos. 2 horas (1º horário) ou 3 horas (2º 
horário) às quartas-feiras, 3 horas às sextas-feiras e 
sábados
Programa de Iniciação Artística gratuito para crianças e 
adolescentes, pela Secretaria Municipal de Cultura.
Quartas-feiras às 10h e 13h, sextas-feiras às 14h e 
sábados às 10h - BP Hans Christian Andersen

PIAPI 
Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância, 
gratuito, pela Secretaria Municipal de Cultura.
Público: 0 a 5 anos. 1h30.
Quintas-feiras das 14h30 às 16h - BP Hans Christian 
Andersen

Yentl, a menina que queria estudar: contação de 
histórias
Público: Jovens e adultos.
Um trabalho lítero-musical que traz um recorte do universo 
feminino, tema tão amplo quanto complexo, através do 
diálogo entre a arte narrativa e a música.
Dia 2 de julho às 11h - BP Hans Christian Andersen 

PIC NIC de Histórias
Público: Livre
Vamos celebrar o primeiro sábado de Junho com 
contadores de histórias que tiveram sua formação nesta 
Biblioteca! Vem conosco!
Dia 4 de junho às 11h - BP Hans Christian Andersen

Sarau com o Coletivo São Paulo de Literatura
Coletivo São Paulo de Literatura
Público: Livre
Lançamento do novo livro "Ser girassol" de Thais Matarazzo 

com poemas e crônicas onde narra a rotina de uma 
paciente oncológica, e lançamento da antologia "Super-
Ação: com prosa e poesia".
Dia 4 de junho às 15h - BP Hans Christian Andersen

Fotografia no celular: explorando o celular e todo seu 
potencial
Com Prof. Jefferson Varela
Público: Jovens e adultos. 2h.
Quer deixar as suas fotos para produtos, objetos e cenários 
mais lindas e atraentes? Faça a sua inscrição nesta oficina e 
surpreenda-se. 20 vagas, inscrições em 2295-3447.
Dias 6 e 13 de junho às 15h - BP Hans Christian 
Andersen

O caderno das fadas: encadernação artística e 
mágica
Com Prof. Dricco Simões
Público: Livre. 2h.
A oficina de encadernação artesanal das fadas para 
iniciantes é uma forma de desenvolver as técnicas de 
encadernação, por meio da exploração de diferentes 
costuras, materiais e ferramentas específicas do 
encadernador.
Dias 7 e 21 de junho às 10h30 - BP Hans Christian 
Andersen

Sarau Café com Poesia
Com vários artistas
Público: Livre.
Um Sarau com diversas expressões de artes e conteúdos, 
organizado em ciclos de apresentações intercaladas, com 
mensagens culturais e abertura de espaço para interação 
dos espectadores.
Dia 25 de junho às 12h - BP Hans Christian Andersen
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Contação de Histórias: Ao som de um violino
Público: 6 a 12 anos. 1h.
Camila é uma menina de 12 anos que vive sozinha em uma 
velha casa em Florença, uma cidade da Itália. Desde que 
seu pai desapareceu, ela procura manter seu sustento 
vendendo flores aos turistas que chegam à cidade. Para 
esquecer a solidão e a saudade que sente do pai, Camila 
busca consolo na música e em seu único e fiel amigo, 
Luiggi, para quem ela conta todas as aventuras do seu dia. 
Mas o que ela não imagina é que existem pessoas que já 
observam seus passos há algum tempo. Vamos desvendar 
juntos os mistérios que cercam a incrível história de Camila. 
O que será que aconteceu com o pai dela? O que 
acontecerá com a menina? Será que seu segredo vai ser 
descoberto?
Dia 8 de junho às 10h e dia 22 de junho às 15h - BP 
Hans Christian Andersen

EmQuanta, dança para crianças e seus pais
Público: 0 a 5 anos e suas famílias. 1h.
Um espaço que se revela através da dança, dos materiais 
plásticos, vídeos e músicas. Aos poucos, as crianças são 
convidadas a participar, explorando o espaço, compondo 
com seus corpos, danças, sons e brincadeiras. O espetáculo 
transforma-se em jogo, fazendo do espetáculo uma 
experiência, na qual a criança e suas famílias são também 
performers, ao explorar sensorial e ludicamente os 
elementos e possibilidades cênicas.
Dias 11 e 18 de junho às 11h - BP Hans Christian 
Andersen

Primeiras leituras 
Com Renata Rossi
Público: 0 a 6 anos.
O projeto tem como proposta incentivar o interesse pelos 

livros entre crianças e suas famílias. A partir de rodas de 
leitura, os livros são apresentados em um espaço de troca, 
para que as crianças compartilhem suas impressões, 
escutem os colegas e possam apreciar a leitura como um 
momento de encontro, de prazer e diversão.
Dia 25 de junho às 15h - BP Hans Christian Andersen

Oficina "Papo de Menarca": contação de histórias
Com Dinah Feldman
Público: Jovens e adultos. 2h.
Oficina de narração com o recorte temático das histórias de 
menarca - a primeira menstruação. A partir das histórias 
das participantes, apresentaremos a base da arte de contar 
histórias e chegaremos juntas em uma história-presente 
para compartilhar com as próximas gerações. Para 15 
mulheres (jovens e adultas). Inscrições através do link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccODE0FrH
gHwj0VlO5J5Xv5HVPZEcxSkJpFpstZon2_vpU3w/viewform
Dias 29 e 30 de junho e dia 1º de julho às 10h - BP 
Hans Christian Andersen

Recital de violinos no auditório
Público: Livre.
Dia 4 de junho às 14h - BP Hans Christian Andersen

ONLINE – NAS NUVENS…

Catappum! Comédia Circense
Público: Livre.
A dramaturgia "Catappum!" de Fagner Saraiva e Chico 
Vinícius é a metáfora da cidade desacordada. O universo 
do sono profundo dialoga com o público infanto juvenil e 
traz para eles a possibilidade de acordar a cidade onde 
todos dormem.
Dia 3 de junho às 10h - Facebook da BP Hans 
Christian Andersen
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Clube de leitura secreto dos bibliotecários
Com a equipe da biblioteca
Público: Jovens e adultos.
Vamos falar sobre Fun home: uma tragicomédia em 
família, disponível para empréstimo nas Bibliotecas 
Públicas Municipais.  10 vagas para inscrição. Quer 
participar? Inscrições no email bibliotecahans@gmail.com. 
Ação das Bibliotecas Hans, Menotti del Picchia e Raul Bopp.
Dia 23 de junho às 20h30 - pela plataforma GoogleMeet

n BP MENOTTI DEL PICCHIA

Venha ser escoteiro! - Palestra Informativa
Público: Livre.
Já pensou em ser escoteira ou escoteiro? O Escotismo é um 
movimento que procura contribuir para que os jovens 
assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente do 
caráter, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades 
físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como 
cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas 
comunidades. Vamos fazer uma conversa aqui na 
Biblioteca e conhecer um pouco mais sobre o Escotismo.
Dia 4 de junho às 14h - BP Menotti del Picchia

Aula aberta de Artes
Com Anna Solyna
Público: Livre. 2h.
Espaço aberto para aprender a desenhar desde o traço até 
o acabamento.
Quartas-feiras às 14h - BP Menotti del Picchia

Vamos dançar?
Com Alex e Godoy
Público: Livre. 2h30.
Aula aberta conduzida por jovens para treinar passos de 

dança e criar coreografias, ao som de músicas internacio-
nais, k-pop e diversas sonoridades.
Sábados às 14h - BP Menotti del Picchia

Cursinho livre da Norte
Público: Jovens e adultos. 5h30.
Cursinho gratuito, voltado para o vestibular, ENEM, ETEC e 
para quem deseja voltar a estudar. Construído por 
educadores e estudantes desde 2017 com a ideia que o 
conhecimento possa ir além da simples decoreba, 
atingindo uma reflexão mais profunda e crítica. Conheça 
mais em: @cursinholivredanorte ou no site. Vagas 
limitadas. Inscrições presencialmente na Biblioteca.
Sábados às 10h30 - BP Menotti del Picchia

Oficina de RPG
Com Murilo Gaulês
Público: Crianças com mais de 1º0 anos e jovens. 2h.
Gosta de vampiros? Histórias de lobisomens, magos e 
universos fantásticos? E se eles existissem na nossa cidade? 
Nos nossos tempos? Gostou? Então vem experimentar esse 
universo jogando RPG com a gente aqui na biblioteca! Um 
jogo que mistura ficção científica, interpretação, leitura e 
muita criatividade. +10 anos.
Inscrições na recepção, por telefone, Instagram 
(@bibliotecamenotti) ou e-mail (bmdpicchia@gmail.com
Início dia 4 de junho, sábados às 14h30 - BP Menotti 
del Picchia

n BP SÉRGIO BUARQUE HOLANDA
Mediação de Leitura Meio Ambiente (Presencial)
Com a equipe da Biblioteca
Público: Livre. 30min.
Respirar, contemplar e viver em harmonia com o meio em 
que vivemos, entendendo desta forma que também somos 
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natureza. A partir desta percepção, plantar a sementinha 
através da literatura de um futuro melhor para todos!
Segundas-feiras à sextas-feiras, ação permanente 
durante o mês de junho (necessário agendamento para 
grupos).
BP Sérgio Buarque de Holanda

Clube de Clarice - Laços de Família: crônicas (Online e 
presencial)
Com a equipe da Biblioteca
Público: Jovens e adultos.
Em comemoração aos 100 anos do modernismo, nos 
encontraremos para conversar sobre contos, crônicas e 
textos de Clarice Lispector.
Dia 15 de junho às 14h - BP Sérgio Buarque de 
Holanda. 
Dia 22 de junho às 14h - Facebook e Instagram da 
biblioteca

Mediação de Leitura 1ª Infância (Online e presencial)
Com a equipe da Biblioteca
Público: 1ª Infância. 30min.
Mediação de leitura com ilustração dos sentimentos e 
sensações que a história “Lori descobre o Sol - o Sol 
descobre Lori” transmite nas crianças. Os desenhos serão 
expostos online.
Dias 2, 9 e 23 de junho às 14h - BP Sérgio Buarque de 
Holanda
Dia 30 de junho às 14h - Facebook e Instagram da 
biblioteca BP Sérgio Buarque de Holanda

n BP JOSÉ PAULO PAES
Mediações de leitura com Oficina
Mediação de leitura do livro Os tesouros de Monifa
Mediadores de leitura da biblioteca e 

Oficina das Bonecas de Abayomi com o voluntário Robinson
Duração: 2h
Acontecerá a mediação do livro os tesouros de Monifa. 
Após a leitura haverá uma oficina de Bonecas Abayomi
Dia 7 de junho - 14h às 16h - José Paulo Paes

Cinema na Terceira Idade
Exibição de filme + Palestra sobre autoestima e cuidado.
Duração: 3h.
Assistente Social Andrea Cristina da Silva 
Dia 7 de junho - 14h às 17h - José Paulo Paes

Mediação de leitura com brincadeiras
Mediadora Professora Renata
Acontecerá a mediação dos livros O mundo no black power 
de Tayó e Com qual penteado eu vou? Após a leitura haverá 
brincadeiras com os participantes.
Duração: 2h.
Dia 8 de junho - 16h às 18h - José Paulo Paes

Mediação de leitura com brincadeiras
Mediadora Professora Rosangela
Será realizada a leitura dos livros “Tanto, tanto”, escrito por 
Trish Cooke e “Macaco danado”, escrito por Julia 
Donaldson no espaço infantil da Biblioteca José Paulo Paes, 
após a mediação serão realizadas brincadeiras com os 
participantes.
Dia 09 de junho - 14h às 16h  - José Paulo Paes

Mediação de leitura com brincadeiras
Mediadora Professora Renata
Será realizada a leitura do livro “Olelê”, escrito por Fábio 
Simões, no espaço infantil da Biblioteca José Paulo Paes, 
após a mediação serão realizadas brincadeiras com os 
participantes.
Dia 10 de junho - 14h às 16h - José Paulo Paes
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n VIRIATO CORRÊA
De Olho Jovem no Amor (Online)
Público: A partir de 12anos. 18min.
Os Jovens monitores da Unidade a cada mês conversam 
sobre tudo o que está acontecendo no mês em pauta.
Em junho, mês dos namorados, o tema é o amor, então 
falarão sobre grandes amantes da literatura, cinema e 
teatro.
Dia 16 de junho às 15h - Facebook e Instagram da BP 
Viriato Corrêa

Vovóteca (Online)
Contação de Histórias
Público: Livre. 15min.
A personagem Vovóteca encenada pela funcionária 
Roselaine Braz, abordará o assunto LEMBRANÇAS, 
embasado no livro de Tatiana Belinky " Lembranças de 
menina".
Dia 23 de junho às 15h - Facebook e Instagram da BP 
Viriato Corrêa

Sarau dos Conversadores
Público: A partir de 12 anos. 2h30.
Coletivo de poetas, escritores e músicos, que mensalmente 
realiza o Sarau dos Conversadores, divulgando a poesia, a 
prosa, a música, dentre outras modalidades artísticas.
O Sarau dos Conversadores:
(https://www.facebook.com/osaraudosconversadores/), 
nasceu em junho de 2013 .
Dia 25 de junho às 14h30 - BP Viriato Corrêa

n PAULO DUARTE
Lendo junto na biblioteca!
Mediação de leitura com Andrea Bregieiro

Público: Livre. 2h
Realizada pela professora Andrea Bregieiro, a mediação de 
leitura acontece toda quinta-feira aqui na biblioteca! O 
"Lendo juntos" é uma proposta de formação literária 
gratuita e disponível para todos.
Dias 2, 23 e 30 de junho às 10h - BP Paulo Duarte
Dias 9 e 16 às 13h - BP Paulo Duarte

Café Preto
Encontro literário
Companhia dos Solilóquios
Público: 16 anos. 2h
Completando 4 anos em 2022, o clube de leitura Café 
Preto já está com a lista dos livros que serão debatidos nos 
encontros. Neste ano eles serão trimestrais e no mês de 
junho será o livro “O quarto do Giovanni” escrito por James 
Baldwin.
Dia 18 de junho às 14h - BP Paulo Duarte

n RAUL BOPP
Florindo a Biblioteca
Com Fefa Big Recrear
Público: Livre. 2h
Estamos numa semana muito especial onde se 
comemoram a Semana das Boas Ações e a Semana do 
Meio Ambiente.
A nossa parceira @fefabig está organizando junto com os 
alunos EMEF Brigadeiro Faria Lima o plantio de orquídeas 
em nosso jardim e você pode ajudar.
Segue o recadinho da @fefabig para vocês:
Vamos fazer uma boa ação juntos? Precisamos de ajuda 
para conduzir crianças na fixação de mudas de orquídeas 
nas árvores da biblioteca Raul Bopp.
Teremos contação de história e umas brincadeiras pra 
divertir quem vier nesse momento de alegria e cidadania. 
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Clica pra se inscrever e receber mais detalhes: 
https://bit.ly/3adzYr2
Dia 3 de junho às 14h - BP Raul Bopp

Intervenção Encontro às escuras
Com a equipe da biblioteca
Público: Acima de 13 anos.
Na intervenção literária “Encontro às escuras” o público é 
convidado a escolher um livro para leitura, sem ver a capa, 
apenas com algumas palavras chaves que despertem o seu 
interesse. Será que a máxima “não se deve julgar um livro 
pela capa” está correta? 
De 6 à 11 de junho - BP Raul Bopp

Workshop de xadrez para iniciantes
Com a equipe da biblioteca
Público: Livre. 1h30.
Você sempre teve vontade de jogar xadrez, mas não sabe as 
regras básicas do jogo? Seus problemas acabaram, vem 
participar desse workshop na Biblioteca Raul Bopp e 
aprender os movimentos básicos do xadrez e ainda jogar 
uma partida conosco. 
Dia 24 de junho às 15h - BP Raul Bopp

Clube de Leitura Secreto das Bibliotecárias - Fun Home 
(Online)
Evento organizado pelas Bibliotecas Hans Christian 
Andersen, Menotti Del Picchia e Raul Bopp 2h.
Público: Adultos. 2h.
O Clube de Leitura Secreto, no mês de junho, irá debater a 
graphic novel Fun Home: uma tragicómedia em família, de 
Alison Bechdel. O encontro acontecerá no Google meet. 
Ficou interessade? Não perca tempo e faça a sua inscrição 
nas redes sociais das Bibliotecas Hans Christian Andersen, 
Menotti Del Picchia e Raul Bopp, são apenas 10 vagas!

Dia 23 de junho às 20h30 - Pela plataforma 

GoogleMeet

Lançamento do livro A mulher na canção

Com Denise Mello

Público: Livre. 1h.

O livro "A Mulher na Canção" de Denise Mello se concentra 

nas compositoras que tiveram maior atuação na Era do 

Rádio. O livro é um valioso registro da história e produção 

de 15 compositoras brasileiras atuantes entre 1920 a 

1960, que enfrentaram o machismo, a homofobia e o 

racismo. Entre os nomes, Almira Castilho, Marília Batista, 

Dilú Mello, Carmen Costa, Maysa e Dolores Duran. O livro 

recebeu financiamento do PROAC. Denise estará na 

Biblioteca Raul Bopp para o lançamento do livro e um 

pocket show.

Dia 4 de junho às 14h30 - BP Raul Bopp
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