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Escritora e cineasta pre-
miada, Bruna Lombardi acaba 
de lançar "Jogo da Felicida-
de", baseado nos conceitos 
dos arquétipos, mitologia e 
cabala. O livro da Editora Sex-
tante em formato de oráculo 
fala sobre a jornada humana 
na conquista dos sonhos. A 
atriz já dirigiu e atuou em 
um filme sobre o tema, "Onde 
está a felicidade?", e preten-
de criar um Portal a partir do 
livro Jogo da Felicidade.

Ano histórico
Um ano histórico para a Educação 

Pública em São Paulo chega ao fim. Em 
2015, os professores paulistas realiza-
ram a sua maior greve, entre os meses 
de março e junho. Meses depois, as 
escolas estaduais começaram a ser 
ocupadas pelos estudantes, em  pro-
testo contra a imposição da chamada 
'reorganização escolar'; 213 escolas 
chegaram a ser ocupadas. Nas ruas, 
professores e estudantes enfrentaram 
a truculência da PM, mas resgataram 
o protagonismo da Educação Pública.

Extensão na USP
A Faculdade de Educação da USP 

divulgou o calendário do seu Projeto 
de Extensão:para  professores da rede 
pública de ensino. A cada semestre, a 
USP faz um sorteio de vagas em dis-
ciplinas dos cursos de Graduação em 
Pedagogia e Licenciatura em diversas 
áreas. As inscrições poderão ser realiza-
das no site da Faculdade entre os dias 
07 e 17 de janeiro: www.fe.usp.br

Unesp Aberta
A Unesp oferece aos professores 

e demais interessados cursos gratui-
tos online nas mais variadas áreas. 
Destaque para Abordagens Curricu-
lares e Filosofia da Educação; Ética e 
Cidadania. O cadastro pode ser feito 
na Plataforma Unesp Aberta: http://
www.unesp.br/unespaberta.

Premiada escola 
de Diadema

O projeto socioeducativo Matéria 
Rima, realizado em parceria entre a EE 
Paschoal Carlos Magno de Diadema e a 
Associação Assistencial e Cultural Manos 
De Paz, ganhou o Prêmio Itaú-Unicef. 
Professores e estudantes de Diadema 
transformam em rima e poesia os con-
teúdos escolares utilizando a cultura Hip 
Hop como instrumento de socialização.

Exposição
A Estação Pinacoteca abriu no 

último final de semana a exposição 
"Territórios: Artistas Afrodescendentes 
no Acervo da Pinacoteca", que celebra 
os 110 anos da Pinacoteca do Estado 
de São Paulo. São pinturas, esculturas e 
instalações criadas entre o século XVIII 
e os dias de hoje. A Estação Pinacoteca 
fica no Largo General Osório, 66.

Material escolar
Com o final do ano letivo, uma 

campanha de reciclagem incentiva o 
reaproveitamento dos materiais esco-
lares. "Faxina nos Armários", da Faber-
-Castell e TerraCycle, vai criar  postos 
de coleta de lápis, lapiseiras e canetas 
em escolas e ONGs. O material usado 
será transformado em suportes de no-
tebooks, lixeiras e outros objetos. Mais 
informações sobre o Projeto através do 
site www.terracycle.com.br

Revistas
"O Estrago de 

Alckmin" é tema da 
reportagem de capa 
da última edição de 
2015 da Revista do 
Brasil. Associados 
à APEOESP podem 
retirar a revista gra-
tuitamente na sede 
e subsedes do Sindicato.

Destaque ain-
da para a edição 
de dezembro da 
Revista Brasileiros 
que traz reporta-
gens especiais so-
bre a tragédia de 
Mariana, o Estado 
Islâmico e o aten-
tado em Paris.

Boas Festas!
O Boletim Educacional 

e Cultural da APEOESP 
volta a circular na segunda 
quinzena de janeiro. A 
APEOESP estará em 
plantão entre as semanas 
de Natal e Ano Novo, 
nos dias 21, 22, 28 
e 29 de dezembro. 

Feliz 2016!


