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Arte - O Museu de Arte de São Paulo 
está promovendo um projeto de longa 
duração, cujo objetivo é analisar as his-
tórias que constituem o Brasil. O Masp 
também oferece um programa gratui-
to de visitas mediadas ao seu acervo 
para professores. Mais informações  
através do e-mail agendamento@
masp.org.br

História - A história recente do Brasil 
é o foco da exposição Varela Upload, de-
dicada ao repórter criado pelo jornalista 
Marcelo Tas nos anos 80. A exposição, 
aberta no dia 30 de novembro no Itaú 
Cultural, reúne audiovisuais, diários e 
detalhes da pauta do repórter que não 
perdia o humor. O Itaú Cultural fica na 
Avenida Paulista, 149.

Matemática - O Círculo da Mate-
mática no Brasil leva a estudantes de 
07 a 10 anos uma metodologia desen-
volvida por professores da Universida-
de de Harvard, para tornar o ensino da 
disciplina mais lúdico e participativo. 
O projeto tem página no Facebook, 
blog e um site. Acesse http://www.
ocirculodamatematica.com.br

Uma luta premiada!
O renomado 

fotógrafo mi-
neiro Sebastião 
Salgado acaba 
de receber o Pre-
mio Internazio-
nale Primo Levi, uma homenagem aos 
profissionais que se destacam na luta 
por um mundo livre de preconceito e 
intolerância. O Prêmio foi concedido 
pela Associação Judaica Centro Cultu-
rale Primo Levi em Gênova, na Itália.

A diversidade em SP
A fachada 

da Biblioteca 
Mário de An-
drade, localia-
da na Rua da 
Consolação, 
exibe, desde o último dia 03 de dezem-
bro, 16 painéis do artista plástico Alex 
Flemming, retratando pessoas que fre-
quentam o local. Trata-se de uma obra 
pública em homenagem à diversidade e 
pluralidade étnica de São Paulo.

 A Revista Brasi-
leira de Educação 
Básica, l igada a 
projetos da Uni-
versidade Federal 
de Minas Gerais, 
divulga experiências escolares e pes-
quisas desenvolvidas nas escolas; 
destaque desta edição para escrita nas 
aulas de química e capoeira nas aulas 
de Educação Física. Acesse https://
seer.ufmg.br/index.php/rbeducaca-
obasica/index

 Professores do Ensino Médio po-
dem se cadastrar gratuitamente para 
conhecer a Geekie Lab, uma plata-
forma com videoaulas que permite a 
elaboração de tarefas para correção 
digital. São sete mil questões organi-
zadas por disciplinas. O conteúdo pode 
ser acessado através do site https://
minhaescola.geekielab.com.br.

Graduação: Bolsas
A Faculdade Cultura Inglesa está 

com inscrições abertas para alunos 
de baixa renda para o curso de Licen-
ciatura Letras--Inglês. O telefone da 
Faculdade localizada em Higienópolis 
é (11) 3666 0630.

Direitos Humanos: 
10 de dezembro

Exposições, pales-
tras, filmes e outras 
intervenções artísticas 
tomam conta de São 
Paulo nesta Semana 
dos Direitos Humanos. 
O tema do evento Sonhar 
o Mundo é “Enfrentando nossos Pre-
conceitos” . Confira especialmente no 
Memorial da Resistência, Museu da 
Diversidade Sexual,Museu Afro Brasil 
e Museu da Imigração.

Disciplinas
"Formação Continuada de 
Professores” analisa as 
relações entre docentes 
e alunos e a  formação 
dos docentes. Produzido 
pela Cengage Learning, 
o livro reúne artigos de  
especialistas da USP. Veja 
no catálogo: http://www.
cengage.com.br/. Já "101 
cançoes que tocaram o 
Brasil", de  Nelson Motta, é 
uma boa dica de leitura para 
as férias. O livro da Editora 
Estação Brasil traz histórias 
sobre algumas das maiores 
obras-primas da MPB.


