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A Phorte Editora oferece 30% de 
desconto para professores em 
seus livros e e-books. Destaque 
para um lançamento que está 
na segunda edição, “Arte e 
Criatividade em Reggio Emília”. 
Acesse www.phorte.com.br. Já 
a Autêntica Editora acaba de 
lançar, na Flink Sampa, “Dionísio 
Esfacelado - Quilombo dos 
Palmares”, de Domício Proença 
Filho. São poemas sobre a 
presença do negro na formação 
do Brasil.

Formação em História 
Estão abertas as 

inscrições para o 5º 
Curso de Formação 
Continuada, reali-
zado pelo Departa-
mento de História 
da Unicamp, como 
parte do cronogra-
ma da 9ª Olímpiada 
Nacional em Histó-

ria do Brasil. O tema edição online é 
“Narrativas da América: discursos e dinâ-
micas locais”. Inscrições através do site 
www.olimpiadadehistoria.com.br

Saraus nas Escolas
Transformar a 

dura realidade das 
periferias em poesia 
é o lema dos saraus 
comandados pelo 
professor e escritor Rodrigo Ciríaco, 
cujo trabalho foi tema de reportagem 
do Blog De Olho na Educação no dia 08 
de novembro. Leia “Periferia em versos: 
literatura marginal como caminho para 
o processo de aprendizagem" em http://
educacao.estadao.com.br/blogs/de-
-olho-na-educacao/

Memória
Afro - São Paulo já tem um Cen-

tro Cultural de resistência afro. É o 
Aparelha Luzia, sede dos ensaios do 
Bloco Ilu Inã e ponto de encontro de 
artistas, intelectuais e grupos como "Os 
Crespos"  e "Trança Teatro". O Luiza fica 
na Rua Apa, 78, em Campos Elíseos.

O escritor Sérgio Lourenço lançou 
na subsede de Santo Amaro o livro "Dê-
-me a morte que preciso - Uma história 
sobre a natureza do amor", da Editora 
Giostri. Como parte das suas atividades 
multidisciplinares, a subsede também 
levou até a EE Reverendo Jacques Or-
lando, localizada no Jardim São Luiz, o 
líder espiritual da comunidade indígena 
Kaxinawá, do Acre. O líder Dasu falou 
com estudantes e professores sobre a 
cultura e a história do povo Kaxinawá. 

Primavera 
das Mulheres

 O documen-
tár io Pr imavera 
das Mulheres, que 
estreou na GNT, 
retrata a nova geração do feminismo 
brasileiro. Temas como assédio, estu-
pro e aborto estão presentes nas entre-
vistas com ativistas, intelectuais atrizes 
e youtubers, como a filósofa Djamila 
Ribeiro e a cineasta Anna Muylaert. 
Primavera das Mulheres está disponível 
no Globosat Play.

 Sintonizada com os debates femi-
nistas, a APEOESP realizou neste final 
de semana a sua VI Conferência de Mu-
lheres. No sábado, depois das apresen-
tações, as professoras participaram do 
Ato e da Passeata do Dia Internacional 
de Luta pelo Fim da Violência Contra a 
Mulher, 25 de novembro.

As peças Hamlet e Rei Lear estão em 
temporada gratuita no Teatro da USP, 
em celebração aos 400 anos de morte 
de Shakespeare. Há sessõesde quinta a 
domingo. O teatro da USP fica na  Rua 
Maria Antonia, 294, na Consolação.

Judaica - O piso superior do Me-
morial da Imigração Judaica abriga 
agora o Memorial do Holocausto, local 
que expõe símbolos do extermínio da 
II Guerra, como a fachada de uma 
típica loja de comerciantes judeus na 
Alemanha dos anos 30, pichada com 
insultos, e uma pilha de livros na fo-
gueira. O Memorial funciona na mais 
antiga sinagoga paulista, localizada 
na Rua da Graça, 160, no Bom Retiro.

Teatro grátis


