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A mais premiada jornalista 
do Brasil, Eliane Brum relança 
pela Editora Arquipélago 
"O olho da rua", livro com 
dez grandes reportagens 
produzidas na primeira 
década do século XXI e 
apresentadas como a 
literatura da vida real. Já a 
Editora Autêntica relança dois 
livros infantis escritos por 
Chico Buarque e ilustrados 
por Ziraldo. Os clássicos "Os 
Saltimbancos" e "Chapeuzinho 
Amarelo" chegaram às 
livrarias pela primeira vez, há 
mais de 40 anos.

Educação & Arte
O Masp promove encontros para 

professores sobre Educação e Arte a 
partir das discussões propostas nas suas 
exposições. Estes encontros entre artistas, 
pesquisadores e educadores acontecem 
aos sábados e têm como objetivo conec-
tar Museu e escolas. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas no site do 
Museu. Os próximos temas serão:

 A mão do povo brasileiro (10/06)
 Histórias Indígenas (15/07)
 Histórias Afro Atlânticas (16/09)
 Histórias da sexualidade (25/07)

Dengue Experience 
A Sala Dengue Expe-

rience oferece um jogo 
presencial para educar e 

engajar as pessoas na luta contra a den-
gue. Trata-se de um desafio para grupos 
de quatro a seis pessoas, que podem 
inscrever-se no 60 Minutos Escape Rooms, 
no Campo Belo. A experiência é gratuita. 
Mais informações e reservas através do site 
http://sessentaminutos.com.br.

Exposição fotográfica
O Museu de Arte 

Brasileira da Faap apre-
senta "Retrato - Territó-
rio da Fotografia", que 
reúne a produção de Pierre Verger, Bob 
Wolfenson e outros renomados fotógrafos. 
A exposição tem entrada franca. O Museu 
fica na Rua Alagoas, 903, em  Higienópolis. 
Visitas escolares podem ser agendadas 
através do telefone (11) 3662 7200.

Extraclasse
B a u r u  -  A 

Unesp está com 
inscrições abertas 
para a sexta edição 
do Congresso Bra-
sileiro de Educação, que vai acontecer 
em julho no campus de Bauru. Esta 
edição terá como tema "Educação e 
formação humana - práxis e trans-
formação social".  A programação 
completa está no site http://www.
cbe-unesp.com.br/2017/

Santos - As ruínas do Engenho 
dos Erasmos, o mais antigo patrimônio 
histórico edificado no Brasil, tornaram-
-se palco do espetáculo "História, Luz e 
Som: Memórias de um Velho Engenho". 
Com entrada franca, o espetáculo au-
diovisual conta a história da colonização 
do local, agora administrado pela USP.  
As ruínas ficam na Vila São Jorge, em 
Santos. Inscrições para visita e ingressos 
através do telefone (13) 3203 3901.

Orgulho de ser professora
A professora de Língua Portuguesa Karin Elizabeth Gröner é 

uma das ganhadoras do Prêmio Educador Nota 10. Ela leciona na 
EE Professor Fernando Brasil, em Curupá, distrito de Tabatinga, e é 
educadora desde os 19 anos. Sua trajetória é tema da reportagem 
"Em três oportunidades eu pude escolher. Em todas elas, escolhi 
ser professora", publicada no site www.novaescola.org.br.

Em um mix de poesia e humor, o 
espetáculo "Pagliacci" celebra, no Teatro 
do Sesi, os 20 anos da La Mínima, com-
panhia circense fundada pelos atores 
Domingos Montagner e Fernando Sam-
paio. "Pagliacci" é baseado em uma ópera 
que conta a história de  comediantes 
que decidem aventurar-se pelo drama. 
O espetáculo tem entrada franca e está 
em cartaz no mesmo local da exposição 
"La Mínima 20 anos", na Avenida Paulista, 
1.313. Os ingressos podem ser reserva-
dos através do site www.sesisp.org.br.

Teatro grátis


