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Resistência: 
Fórum Social

As inscrições 
para o Fórum Social 
Mundial já está es-
tão abertas. O tema 
desta edição, que 
será realizada de 13 
e 17 de março em 
Salvador, é "Resistir 

é criar! Resistir é transformar!". Depois de 
consultas nacionais e internacionais, os 
organizadores do evento definiram 19 
eixos temáticos, que incluem questões 
como Educação, Feminismo e Combate 
ao Racismo. Programação e inscrições 
disponíveis no site www.fsm2018.org

Show grátis
O Itaú Cultu-

ral recebe, a par-
tir do dia 16 de 
fevereiro, a Ban-
da Mirim com o 
show-manifesto 

"Música para Criança?, produzido para 
todas as faixas etárias com a proposta 
de musicar temas e situações coti-
dianas. A minitemporada vai apenas 
até o próximo domingo, dia 18, com 
entrada gratuita. O Itaú Cultural fica 
na Avenida Paulista, 149.

A Oficina Cultural Oswald de An-
drade inicia, logo após o Carnaval, 
uma extensa programação de cursos 
e workshops gratuitos. São oficinas de 
pintura, teatro, criação literária, elabo-
ração de projetos culturais, estamparia 
e outras artes. As inscrições devem ser 
feitas na própria Oficina, localizada na 
Rua Três Rios, 363, no Bom Retiro. Mais 
informações: (11) 3221 4704.

Amazônia – São Paulo
Vai até abril 

o Projeto Ama-
zonizando Sam-
pa, em cartaz na 
Oficina Cultural 
Alfredo Volpi. O 
projeto pretende estabelecer na zona 
leste da capital a Festa do Marabaixo, 
uma manifestação cultural do Amapá 
realizada há mais de 200 anos. A Festa 
reúne, durante 61 dias relacionados 
ao calendário católico, música, dança, 
gastronomia e religiosidade. A Oficina 
Cultural fica na Rua Américo Salvador 
Novelli, 416, em Itaquera.

Arte & Mobilidade
O Pina-

Trilhos é um 
j o g o  q u e 
transforma 
as linhas de 
trem e me-
trô em um tabuleiro artístico. Lançado 
pela Pinacoteca, em parceria com o 
sistema de transporte da Grande São 
Paulo, o jogo testa o conhecimento das 
pessoas sobre o acervo destes espaços. 
Para participar, é só baixar o aplicativo 
gratuito PinaTrilhos ou acessar o site 
http://pinatrilhos.com.br

A Visão do Rap
Projeto pedagógico premiado no 

Desafio Criativos da Escolas 2017, "A 
Visão do Rap" oferece planos de aula 
para professores de história, sociologia 
e filosofia, abordando temas como 
racismo, degradação ambiental, ques-
tões sociais, acontecimentos históricos, 
política e igualdade de gênero. O 
projeto foi criado no 2° ano do Ensi-
no Médio da Escola Técnica Estadual 
Jaraguá. Veja este e outros projetos 
premiados no site www.criativosda-
escola.com.br

Arte-Educação
O Projeto Guri co-

locou à disposição 
do público gratui-
tamente todo o seu 
material didático. São 17 livros de 
uma coleção, que engloba os conteú-
dos musicais abordados nos polos da 
instituição. Há também indicações de 
CDs, DVDs e livros. O material didático 
está no site www.projetoguri.org.br/
livros-didaticos/

O ator e escritor Mar'Junior acaba 
de lançar "Pepita", a história de 
uma garota que passou a infância 
e a adolescência sofrendo bullying. 
O ator também escreveu um livro 
autobiográfico sobre o mesmo tema: 
"Bullying - Eu sofri. Eu pratiquei. Eu 
hoje conscientizo". Confira na Amazon 
Books. Nesta semana de Carnaval, 
destaque ainda para o lançamento de 
“Copacabana - A trajetória do samba-
canção", livro com mais de dez anos 
de pesquisas musicais do jornalista 
Zuza Homem de Mello.


