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O que é que 
a Malala tem...

A luta pela 
Educação  de 
q u a l i d a d e  e 
igualitária que 
garant iu  que 
uma estudante 
de 17 anos se tornasse a mais jovem 
ganhadora do Prêmio Nobel da Paz é 
o tema da peça "O que é que a Malala 
tem...", que vai estrear em 2017. Pro-
fessores e estudantes que colaborarem 
com a produção do espetáculo, com-
prando os ingressos antecipadamente, 
ganham acesso a um documentário 
sobre o processo de criação do mesmo 
e à versão digital do texto da peça, 
materiais que podem ser utilizados 
em sala de aula para contar a história 
da jovem paquistanesa que ganhou o 
Nobel pela sua luta. Colabore através 
do site www.kickante.com.br/malala

Ciências - Ciências em Gotas é uma 
série de quatro filmes de um minuto 
sobre o trabalho de cientistas brasi-
leiros, que descobriram coisas como 
remédio para hipertensão e a forma 
de transmissão da Doença de Chagas. 
Veja essa primeira temporada da série 
na Casa de Oswaldo Cruz: www.coc.
fiocruz.br/

Literatura - O Literatura na Escola é 
uma Plataforma que relaciona conteúdos 
de Literatura e Língua Portuguesa a di-
versos outros campos de conhecimento. 
Baseados em  clássicos, os planos de 
aula podem ser utilizados por professo-
res de diferentes disciplinas. Confira na 
Plataforma do Letramento: http://www.
plataformadoletramento.org.br/

Pré-Vestibular - O Cursinho Pré-
-Universitário Conteúdo da Unesp de 
Registro está com inscrições abertas. 
Informações através do e-mail cursi-
nhoconteudo@gmail.com.

Para não esquecer
O Centro de Documentação e Me-

mória da Unesp abriu para consulta 
pública a Coleção Vlado. Trata-se de 
uma série de mais de 700 reportagens 
publicadas ao longo dos últimos 30 
anos sobre um dos casos mais emble-
máticos da ditadura militar no Brasil: a 
prisão e assassinato do jornalista Vladi-
mir Herzog em 1975.  A Coleção pode 
ser consultada na Praça da Sé, 108.

Exposição
O Instituto To-

mie Othake co-
memora 15 anos 
de atividade com 
uma exposição sobre o icônico arquiteto 
Gaudi. "Gaudí, Barcelona,1990" reúne 
maquetes do mestre catalão. O Instituto 
fica na Rua Coropés, 88, em Pinheiros.

Boas Festas!

"... Começa como a esperança de vida 
melhor / que entre os astros não se 
escuta nem se vê / nem pode haver:/ 
que isso é coisa de homem / esse bicho 
estelar que sonha (e luta)"-  Ano Novo 
(Toda Poesia de Gullar / 1997)

Ferreira Gullar, um dos maiores 
escritores brasileiros falecido no 

dia 04 de dezembro, aos 86 anos

Disciplinas

O Boletim Educacional e Cultural da 
APEOESP encerra o ano 2016 na sua 561ª 
edição, levando aos professores da rede 

estadual de São Paulo informações para o 
seu aprimoramento intelectual e lazer. O 

Boletim volta ao ar na segunda semana de 
janeiro. Boas Festas! Feliz 2017!

A Rede Social de Justiça e 
Direitos Humanos acaba 
de lançar a 17ª edição do 
seu Relatório de Direitos 
Humanos no Brasil, com 
25 artigos sobre a crítica 
situação do País após o 
golpe de 2016. Especialistas 
analisam temas como a 
Escola Sem Partido e outras 
medidas anti-democráticas 
nas áreas de saúde, cultura 
e educação. Destaque ainda 
para "Amyr Klink - Não há 
tempo a perder", livro da 
Editora Tordesilhas sobre 
as viagens do navegador 
solitário. O livro escrito pela 
jornalista Isa Pessoa foi 
lançado durante a abertura 
da mostra fotográfica 
"O Tempo", no Museu da 
Imagem e do Som.


