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Maratonando com o MST

O jornalista e ultramaratonista Rodol-
fo Lucena começou no último final de 
semana o Projeto Maratonando com o 
MST. Lucena vai percorrer assentamentos 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, em palestras sobre os benefí-
cios da prática esportiva e também para 
divulgar os trabalhos de alfabetização 
e produção agrícola dos assentados.  A 
maratona, que começou em Pernam-
buco e segue às margens do Rio São 
Francisco, será registrada no blog https://
mstmaratonando.wordpress.com/

Exposições
AFRO BRASIL 
- A exposição 
"Gullah, Bahia, 
África" apresen-
ta, no Museu 
Afro Brasil, a 
obra de Lorenzo Dow Turner, primeiro 
linguista afro-americano, que des-
cobriu o dialeto “gullah”. Destaque 
ainda para a Mostra "Era só saudade 
dos que partiram", em memória a 
artistas plásticos da segunda metade 
do século XX, como Arcangelo Ianelli, 
Mestre Didi e Tomie Ohtake. O Museu 
Afro tem entrada pelo portão 10 do 
Parque do Ibirapuera

FAAP - No Museu 
de Arte Brasileira da 
Faap, o destaque é 
a exposição Século 
XX - Acervo MAB, 

que apresenta 110 obras, entre escul-
turas, pinturas e gravuras. O serviço 
educativo para escolas e grupos pode 
ser agendado pelo telefone (11) 3662 
7200. O MAB fica na Rua Alagoas, 903, 
em Higienópolis. A entrada é franca.

Teses e Dissertações
Leia as mais recen-

tes resenhas relacio-
nadas à Educação e 
Magistério publicadas 
na seção Teses e Dissertações do site 
da APEOESP:
 Doutorado na PUC avalia projetos 
de recuperação de aprendizagem na 
rede pública paulista
 O sentido da aprendizagem esco-
lar para jovens de meios populares é 
tema de doutorado na USP
 Contadora de histórias apresenta 
doutorado sobre o poder das narrati-
vas na formação pedagógica
 Filme inspira pesquisa sobre en-
sino de História através de narrativas
 Psicóloga propõe, em doutorado, 
educação para a carreira no cotidiano 
da escola pública

Gênero & Literatura
A Unesp vai 

realizar em São 
José do Rio Pre-
to o I Congresso 
Internacional de 
Gênero e Literatura. Entre os especia-
listas que participarão do evento, em 
setembro, está uma das mais notórias 
especialistas das teorias sobre identi-
dade sexual, a filósofa norte-americana 
Judith Butler. Mais informações: http://
congressogeneroint.wix.com/gene-
rointernacional

Prêmio
Foram prorrogadas até o dia 04 

de setembro as inscrições para a 5ª 
Edição do Prêmio Professor Rubens 
Murillo Marques. Iniciativa da Funda-
ção Carlos Chagas, o Prêmio vai revelar 
as melhores experiências pedagógicas 
implementadas nos cursos de Licen-
ciatura. O regulamento está no site da 
Fundação: www.fcc.org.br

O Grupo Ser Educacional vai ofe-
recer um curso preparatório online e 
gratuito para os estudantes que vão 
realizar o ENEM. Para concorrer a uma 
vaga, os interessados devem inscrever-
-se no site http://sereducacional.
viaeduca.com.br.  

Luto
Faleceu no último dia 26 o 

professor Benedito Marçal Prado. 
O professor de 83 anos era asso-
ciado à APEOESP desde 1985.

Estudantes e professores 
têm 20% de desconto na 
compra de publicações 
editadas pela Pinacoteca 
do Estado de São Paulo. 
Destaque para os catálogos 
das exposições do escultor 
australiano Ron Mueck e 
"Roberto Burle Marx - Uma 
Vontade de Beleza". O 
desconto vale somente para 
livros comprados na loja 
física localizada no 1º andar 
do Museu, na Praça da luz, 2.


