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Educação em 
Direitos Humanos
Foram prorroga-
das até o dia 12 
de agosto as ins-
crições para o Prêmio "Educação em 
Direito à Memória e à Verdade nas 
Escolas", que vai destacar projetos re-
alizados na rede municipal de ensino 
de São Paulo, que promovam debate 
e reflexão sobre o regime militar que 
vigorou no Brasil de 1964 a 1985. Mais 
informações e inscrições no site http://
cdmvsmdhc.wix.com/edital

Ingressos gratuitos

  O espetáculo "As Sombras de Dom 
Casmurro" fica em cartaz no Teatro 
Pequeno Ato até o dia 30 de julho. 
A adaptação de um dos maiores 
clássicos da literatura tem Ingressos 
gratuitos através do site Eu Faço Cul-
tura. Sessões de sexta a domingo. O 
Teatro fica na Rua Teodoro Baima, 78, 
na República.

  O Projeto Eu Faço Cultura oferece 
ainda ingressos para cinema, shows 
e espetáculos de dança em diversas 
cidades do País. Acesse www.eufaco-
cultura.com.br

Teses e Dissertações

As mais recentes resenhas publi-
cadas pela APEOESP em seu site, na 
seção dedicada a trabalhos acadê-
micos são:

  Professora transforma experiência 
como temporária em Mestrado na 
Unicamp

  Com mestrado e doutorado em 
Psicologia Escolar, pesquisadora 
da USP analisa a formação de pro-
fessores

  Militância e resistência LGBT em São 
Paulo e Paris são temas de douto-
rado na Educação da USP

  Doutorado avalia cobertura do Sa-
resp no Jornal da APEOESP e Folha 
de S. Paulo

Na Paulista
  O Projeto Terça Tem Teatro do 
Itaú Cultural tem sessão gratuita do 
espetáculo "Amadores", seguida de 
bate-papo do elenco com o público. 
Em cena, a relação entre a arte e o 
cotidiano. Sessão às 20h00. O Itaú 
Cultural fica na Avenida Paulista, 149.

 O Masp reto-
mou o Projeto 
Música no Vão, 
com shows gra-
tuitos e feirinha 
gastronômica no 
vão livre do Museu, que é um local 
muito frequentado pelos professo-
res que participam das Assembleias 
da APEOESP. A próxima atração do 
Projeto é a cantora Luiza Lian, que se 
apresenta no dia 28 de julho, a partir 
das 18h00.

Currículo
Arte -  Estão abertas as inscrições para 
a 4ª edição do Concurso de Desenho 
Infantojuvenil da LBV. Sob o tema 
"Internet - Conectados para o Bem", o 
concurso vai destacar trabalhos artís-
ticos de estudantes de 06 a 18 anos. 
Mais informações no site www.lbv.
org.br.

Enem - O Cursinho da Poli oferece 
cursos noturnos gratuitos com os pro-
fessores Gilberto Alvarez e Alessandra 
Venturi, especialistas no Enem e vesti-
bulares. As inscrições podem ser feitas 
no site www.cursinhodapoli.org.br.

Matemática - Graduandos de uni-
versidades públicas desenvolveram um 
game que ensina tabuada a partir do 
conceito da famosa Batalha Naval. O 
Tabuágua é uma das ferramentas do 
Projeto Ludo Educativo: http://portal.
ludoeducativo.com.br.

O escritor Ignácio de 
Loyola Brandão acaba de 
receber o Prêmio Machado 
de Assis, concedido pela 
Academia Brasileira de 
Letras pelo conjunto de 
sua obra. Nos próximos 
dias 27 e 31, o escritor 
lança na Livraria Martins 
Fontes as crônicas "Se For 
para Chorar que Seja de 
Alegria". Premiado também 
o livro "Haicais Individuais", 
lançado pelo poeta Nelson 
Cruz pela Editora Positivo 
e ganhador do Prêmio da 
Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil e Troféu 
Monteiro Lobato 2016.


