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Circuito de Teatro 
em Português

Pela primeira vez, o Circuito de Te-
atro em Português chega a São Paulo 
no Mês da Consciência Negra. Além 
de apoiar o Circuito, a APEOESP vai 
sediar um dos workshops do evento, 
que começa no dia 07 de novembro. O 
Circuito reúne companhias teatrais dos 
países que falam a Língua Portuguesa. 

A Oficina com o diretor de teatro 
Rui Duarte, da Cia Burbur de Cabo 
Verde, será realizada no auditório da 
APEOESP, no dia 08 de novembro, a 
partir das 14 horas. As inscrições de-
vem ser feitas pelo telefone (11) 3350 
6013, com Celianey, ou através do e-
-mail celiany@apeoesp.org.br

Confira ainda a programação com-
pleta nos sites www.dragao7.com.br 
e  www.circuitodeteatroportugues.
com.br

Clube do Professor
O Clube do 

Professor do 
Projeto Esco-
la no Cinema 
está recadas-
trando todos 
os seus associados. A programação 
do Clube será retomada no próximo 
sábado, dia 05. O Projeto realiza ses-
sões exclusivas para professores nos 
cinemas das Redes Unibanco ArtPlex 
e Espaço Unibanco de Cinema. Mais 
informações no site www.escolano-
cinema.com.br

Professor/internauta

O professor de Língua Portuguesa 
Salvador Celestino de Souza lançou 
um blog para debater e divulgar o seu 
trabalho artístico. Além de lecionar, 
Salvador é autor de um livro de poesias 
e vocalista da Banda Luz, formada por 
professores. Atualmente na EE Engº 
Argeo Pinto Dias, localizada no Grajaú, 
ele coordenou ainda a publicação do 
livro “Estação”, com os alunos da EE 
David Zeiger, em Parelheiros. Acesse 
www.salvadorcelestino.blogspot.com

Teatro nos Parques 
O Projeto Teatro 

nos Parques estreia 
sua 5ª edição no 
próximo sábado, dia 
05. Até o dia 27 de 
novembro, 16 es-
petáculos gratuitos 
estrelados por com-
panhias renomadas 

serão apresentados em parques da 
capital, Osasco, São Caetano do Sul e 
Guarulhos. Veja a programação com-
pleta no site www.teatronosparques.
com.br

“Experiências da emancipação” 
é uma coletânea da Selo Negro 
Edições com artigos sobre 
personalidades, instituições e 
movimentos negros que tiveram 
grande importância na construção 
da sociedade brasileira pós-
abolição e lutaram contra o 
racismo. Os professores Flávio 
Gomes e Petrônio Domingues 
organizaram a coletânea. Confira 
nas livrarias e no site da Editora 
Summus: www.summus.com.br

 Inglês - Termina na próxima sexta-
-feira, 04 de novembro, o período de 
inscrições para o processo seletivo para 
professores de inglês da rede pública 
interessados em cursar capacitação 
gratuita nos Estados Unidos. Os custos 
de alojamento, alimentação, passagem 
aérea, seguro saúde e taxas escolares 
são cobertos pelo governo americano. 
Mais informações e inscrições no site 
da Comissão Fulbright: www.fulbri-
ght.org.br

 Comunicação - Já estão aber-
tas as inscrições para o curso de 
extensão cultural “Cultura e Meios 
de Comunicação: uma abordagem 
teórico-prática”, oferecido pelo Sepac 
(Serviço à Pastoral da Comunicação das 
Paulinas) em parceria com a PUC. Mais 
informações: (11) 2125 3540 e www.
sepac.org.br


