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Bloco dos Trabalhadores 
vai para as ruas

O Bloco de Carnaval O Pinto do Vis-
conde vai para as ruas no próximo dia 
29, com a Banda da Alegria, a bateria 
da Escola de Samba Colorado do Brás 
e uma série de entidades reunidas pelo 
Coletivo de Cultura da CUT. O bloco, 
que está comemorando sete anos, 
passa a integrar o calendário oficial 
do Carnaval de rua da cidade de São 
Paulo. A concentração será a partir das 
18h00, ao lado da sede da CUT, na Rua 
Caetano Pinto, no Brás.

'Volpone' estreia com 
ingressos grátis

O primeiro Bole-
tim Educacional da 
APEOESP em 2016 
traz uma promoção 
especial para profes-
sores da rede públi-
ca: ingressos gratui-
tos para o espetáculo 
Volpone, que estreia 
no próximo dia 22 no Teatro Mube Nova 
Cultural. Adaptação de um clássico do 
século XVII, Volpone conta a farsa de um 
milionário italiano falido. O espetáculo 
tem sessões de sexta a domingo, com 
ingressos a R$ 50 e R$ 60,00, mas os 
produtores reservaram 15% da bilheteria 
para distribuição gratuita para professo-
res da rede pública. O Teatro Mube fica 
na Avenida Europa, 218, nos Jardins. 
Mais informações: (11) 4301 7521.

Teses e Dissertações
O site da APEO-

ESP publica rese-
nhas de trabalhos 
acadêmicos sobre 
Educação e Magis-
tério. Veja os mais recentes destaques:
  Jornalista analisa crônicas musicais 

de Chico Buarque em doutorado 
na USP;

  Gestão da Escola de Tempo Integral 
é avaliada em Mestrado na PUC;

  Pesquisadora analisa relação entre 
o rap e a formação de jovens estu-
dantes da rede pública;

  Pela primeira vez, canções de Ado-
niran são analisadas através da 
semiótica em doutorado na USP;

  Mestrado na USP revela que gênero 
e sexualidade ainda não são temas 
frequentes do currículo escolar;

  O papel da Filosofia no currículo do 
programa 'São Paulo Faz Escola" é 
tema de Mestrado;

  Professor de Filosofia analisa con-
ceito de angústia nas obras de 
Graciliano e Saramago;

  Psicóloga investiga em mestrado na 
USP a prevalência da Síndrome de 
Burnout entre professores

Vários espaços educacionais e re-
creativos estão com programação de 
férias. No Instituto Butantan, há uma 
série de oficinas e até uma sessão de 
observação de aves. No Planetário 
do Ibirapuera, os destaques são uma 
exposição sobre paisagens cósmicas e 
uma mostra de painéis astronômicos. 
Já a Biblioteca Mário de Andrade, 
localizada na Consolação, está pro-
movendo sessões gratuitas de filmes 
escolhidos pelos frequentadores; des-
taque para clássicos como "O Poderoso 
Chefão" e "O Conde de Monte Cristo".

SP: 462 anos
A Cidade de 

São Paulo come-
mora 462 anos na 
próxima segunda-
-feira, dia 25. Cen-
tenas de atividades celebram a data, 
marcando a vocação cultural e cosmo-
polita da metrópole. O Museu  Afro 
Brasil abre duas exposições de artistas 
paulistanos e lança livro sobre os 100 
anos de feiras livres em São Paulo. O 
Museu fica no Parque do Ibirapuera, 
com acesso pelo Portão 3.

A Editora Unesp lança "Por 
uma revolução no campo de 
formação de professores", 
uma coletânea de artigos 
sobre as mudanças 
necessárias na formação 
de docentes. Destaque 
ainda para "Introdução à 
Matemática para Ciências 
Biológicas", da EdUFSCar. 
Escrito pela professora 
de Matemática Magda 
da Silva Peixoto, o livro 
apresenta conceitos de 
cálculos visando o estudo de 
fenômenos biológicos.


