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Iara e Eduardo Xavier 
lançam "Caçadores de Bons 
Exemplos”, livro que é 
resultado de uma viagem 
pelo País atrás de histórias 
inspiradoras de brasileiros 
que fazem a diferença nas 
comunidades onde vivem. 
O casal percorreu quase 226 
mil quilômetros e catalogou 
projetos bem sucedidos 
criados por pessoas 
empenhadas na construção 
de um mundo melhor. 
Destaque ainda para "Uma 
Introdução ao Zen-Budismo", 
que a Edipro lança com 
apresentação da Monja Coen.

A fada dos livros
A meni-

na que in-
dica livros 
conquistou 
o Prêmio Retratos da Leitura. Catarina 
tem 11 anos e já realiza piqueniques 
para troca de livros, promove doações 
e faz vídeos no YouTube com indi-
cações de leitura. Saiba mais no site 
www.ameninaqueindicalivros.com.br

Assédio virtual
Os estu-

dantes da EE 
Doutor Mur-
tinho Nobre 
criaram os 
p r i m e i r o s 
esboços da 

revista em quadrinhos “Segredos do 
Meta - a verdade por trás das redes”, 
que aborda o perigo decorrente das 
agressões virtuais, o chamado ciber-
bullying. A revista de 20 páginas,  lan-
çada pela Universidade Federal de São 
Paulo, está disponível para download 
no site www.unifesp.br 

Em janeiro
  A Casa de 
Cultura do Bu-
tantã vai realizar 
uma oficina de 
teatro de bone-
cos para profes-

sores, entre os dias 16 e 23 de janeiro. 
Os participantes vão aprender a utilizar 
os bonecos como instrumento de 
educação. Inscrições através do e-mail 
casadeculturabt@gmail.com
 Estão abertas as inscrições para 

o Prêmio Paratodos de Inclusão Es-
colar, cujo objetivo é estimular ações 
inclusivas. Até 31 de janeiro de 2018, 
professores podem inscrever experiên-
cias pedagógicas referentes aos anos 
letivos de 2016 e 2017. Inscrições no 
site https://paratodos.net.br/premio

Filmes
 Acaba de chegar 

aos cinemas “Cora-
gem - As muitas vidas 
do Cardeal Dom Paulo 
Evaristo Arns”, docu-
mentário de Ricardo 
Carvalho sobre as mui-
tas faces de Dom Paulo, que apoiava 
os sem-teto e moradores da periferia, 
enquanto protegia os perseguidos pela 
ditadura militar.

 “Primavera” é o nome de um novo 
documentário sobre as ocupações, 
que já está em fase de finalização. Os 
diretores Ana Petta e Paulo Celestino 
abriram uma campanha de financia-
mento coletivo no site Catarse para 
realizar o filme. Conheça o projeto: 
www.catarse.me/primaveraofilme 

Na USP
A FFLCH/USP já está recebendo pro-

postas de trabalho para a IV Conferência 
Internacional Greves e Conflitos Sociais, 
que será realizada em julho de 2018. Será 
a primeira vez que a Conferência ocorrerá 
fora do continente europeu. Mais infor-
mações: http://bit.ly/IASSC2018

Teatro na escola
O Grupo Arle-

quins vai abrir 2018 
com ensaios aber-
tos, nas escolas pú-
blicas, do espetácu-
lo "Capital - entrada proibida, exceto 
para negócios". Inspirado na obra de 
Karl Marx, o espetáculo resgata a arte 
como expressão política. Contatos 
para agendamento através do e-mail 
arlequinsgrupodeteatro@gmail.com/

Os auditórios da Livraria Cultura 
espalhados na cidade de São Paulo 
estão realizando oficinas de teatro 
para crianças de 04 a 12 anos. São 
eventos gratuitos entre dezembro e 
janeiro. Inscrições através do e-mail 
atendimento@escolamutatis.com.br. 

Boas Festas!
O Boletim Educacional e Cultural da APEOESP encerra 2017, 
levando aos professores dicas semanais de lazer, cultura e 
educação. A edição 611 chega em janeiro. Feliz Ano Novo!


