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Vozes do Ensino Médio
Inspirados 

por reporta-
gens multimí-
dia do New 
York Times, os 

jornalistas Guilherme Guerra e Paula 
Calçade dedicaram o último ano ao 
projeto Vozes do Ensino Médio, que 
agora está online. O panorama sobre 
a gigantesca rede estadual de ensino 
de São Paulo foi o Trabalho de Conclu-
são de Curso de Jornalismo da dupla, 
na Faculdade Cásper Líbero. Acesse 
http://vozesdoensinomedio.com.br

Está disponível na Biblioteca da 
APEOESP, "Readaptação", livro da 
advogada Mariana Carolina Lemes 
sobre a problematização e busca pelos 
direitos do professor readaptado. O 
livro da Editora Lumen Juris é resultado 
do Mestrado em Direito de Mariana, 
que é professora universitária. Em 
comemoração ao aniversário de São 
Paulo, celebrado neste 25 de janeiro, a 
Editora Pandorga destaca "O Lado Escuro 
da Madrugada, livro policial de Roberto 
Giacundino, que tem como cenário, 
pontos turísticos da capital paulista.

 No aniversário de São Paulo, a 
Escola Mutatis vai oferecer aulas de 
artes cênicas gratuitas no Teatro Eva 
Herz, localizado na Livraria Cultura 
do Conjunto Nacional, na Avenida 
Paulista. Inscrições através do e-mail 
atendimento@escolamutatis.com.br. 

Teatro

A Companhia LaMínima fica em car-
taz até o dia 28 de janeiro, no Sesc San-
to André, com o espetáculo 'Pagliacci'. 
Inspirado em uma ópera, o espetáculo 
conta a história do chefe de uma trupe 
de palhaços. Ingressos de 6 a 20 reais. 
O Sesc fica na Rua Tamarutaca, 302, na 
Vila Guiomar, em Santo André.

O ano letivo 
começa no dia 
1º de fevereiro, 
mas os cursinhos 
pré-vestibulares 
ligados à USP já iniciaram processo se-
letivo com foco nos estudantes da rede 
pública. Há vagas em São Paulo, São 
Carlos, Ribeirão Preto, Pirassununga, 
Santos, Piracicaba e Lorena. O Jornal da 
USP fez um levantamento destes cursi-
nhos. Confira em https://jornal.usp.br

Mestrado em Ciências
Estão abertas as ins-

crições para o Mestrado 
oferecido pelo Progra-
ma de Pós-Graduação 
em Ensino de Ciência e Matemática 
do campus Diadema da Universidade 
Federal de São Paulo. Mais informações 
no site  http://ppg.unifesp.br/pecma

Era uma vez...
Alguns dos mais 

conhecidos con-
tos de fada têm 
ganhado releituras 
no cinema e na li-
teratura. A jornalista e escritora Sueli 
Gutierrez Angles decidiu destacar o 
protagonismo feminino e as etnias 
brasileiras em "Era uma vez, conto 
outra vez", uma seleção que reúne a 
Cinderela carvoeira, a Anita caçaonça e 
o Belo e a Fera. Mais informações sobre 
este projeto literário, através do e-mail 
da autora:sueligutierrez@gmail.com

 A Casa Guilherme de Almeida 
organizou três cursos literários nos 
meses de janeiro e fevereiro. Durante 
as aulas, a literatura será abordada no 
contexto do jornalismo, do jazz e da 
tradução. A Casa fica em Perdizes. O 
telefone é (11) 3673 1883.

 Neste mês de Janeiro, a Casa 
Mário de Andrade tornou-se um Mu-
seu, cuja primeira atividade é o grupo 
de estudos Mário e a Música, dedicado 
à pesquisa musical do modernista. O 
Museu Mário de Andrade fica na Rua 
Lopes Chaves, 546 , na Barra Funda. 

 O Masp abre inscrições para o 
Seminário "Histórias Feministas, histórias 
das mulheres", que vai reunir nos dias 1 e 
2 de fevereiro, artistas, ativistas e escrito-
ras. A atividade é gratuita e as inscrições 
devem ser feitas no dia do evento.


