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O livro "Extraordinárias 
Mulheres que 
Revolucionaram o Brasil", 
das jornalistas Duda Porto 
de Souza e Aryane Carraro, 
reúne perfis ilustrados de 
heroínas brasileiras, como 
Maria Firmina dos Reis, 
escritora que fundou a 
primeira escola mista do 
Maranhão, por não concordar 
com a separação de gêneros 
no ambiente escolar. No 
Dia do Livro Didático, 27 de 
fevereiro, uma nota para 
"Caminho Suave", a famosa 
cartilha criada em 1948 
por Branca Alves de Lima 
e atualmente publicada 
pela Edipro. A cartilha de 
alfabetização pela imagem 
faz parte da memória afetiva 
de inúmeras gerações.

O professor da 
Sapucaí

O professor de História Leonardo 
Morais vestiu a fantasia do personagem 
mais comentado de um dos carnavais 
mais politizados que o País já teve. O 
Vampirão Neoliberalista, interpretado 
pelo professor, foi a estrela do desfile da 
Escola Paraíso da Tuiuti, que conquistou 
o segundo lugar entre as escolas de 
samba do Rio de Janeiro, com o enredo 
"Meu Deus, Meu Deus, está extinta a es-
cravidão?", baseado na obra do sociólo-
go Jesse Souza, autor de "A Radiografia 
do Golpe" e "A Elite do Atraso".

Defesa para 
Educadores

A Ação Educativa e parceiros vão 
criar uma plataforma com orientações 
jurídicas, políticas e pedagógicas para os 
casos de ameaças contra professores e 
a liberdade de ensinar nas escolas brasi-
leiras. Resposta às ações do Movimento 
Escola sem Partido, o projeto terá tam-
bém um documentário e um e-book. O 
Manual de Defesa para Docentes está 
em fase de captação de recursos. Veja 
no site do Coletivo Audiovisual: http://
quatrov.com.br/: 

Formação 
Paulo Freire - O Instituto Paulo 

Freire está com inscrições abertas para 
dois novos cursos a distância: "Plane-
jar sem mistérios", com o professor 
Paulo Roberto Padilha, e "Pedagogia 
da economia", com o doutor Ladislaw 
Dowbor. Mais informações através do 
telefone (11) 3021 5536.

 Masp - No dia 03 de março, o 
Masp realiza uma palestra gratuita 
com o tema "Heitor dos Prazeres: pro-
tagonismo e arte". Compositor e artista 
plástico, Heitor expressou em sua obra 
a cultura brasileira de matriz africana. 
Inscrições presenciais no Auditório do 
Museu, a partir das 9 da manhã.

Olimpíada de 
Matemática

Estão abertas as inscri-
ções para a 14ª edição da 
OBMEP - Olimpíada Bra-
sileira de Matemática das 
Escolas Públicas, uma das 
mais bem sucedidas iniciati-
vas para estimular o estudo 
da disciplina no País. Podem 
participar estudantes a partir do 6º 
ano. A inscrição deve ser realizada pe-
las escolas, através da ficha disponível 
no site www.obmep.org.br.

Exposição & Catálogo
O lançamento de 

um catálogo ilustra-
do de 400 páginas 
marca o encerramento da exposição 
“Barroco Ardente e Sincrético  - Luso-
-Afro-Brasileiro”, a maior mostra bra-
sileira do gênero em cartaz no Museu 
Afro Brasil. No dia do lançamento, 03 
de março, o catálogo será vendido 
a preço promocional. O Museu Afro 
Brasil fica no Parque Ibirapuera, com 
entrada pelo Portão 10.

Adoniran no teatro
A vida e obra de Ado-

niran Barbosa é tema do 
espetáculo ‘Aguenta a mão, 
João!", em cartaz no Teatro 
de Arena Eugênio Kusnet. A 
trilha sonora da biografia 
do criador de  "Trem das 

Onze" e "Saudosa Maloca" é executada 
ao vivo. O Teatro de Arena fica na Rua 
Teodoro Baima, 94, na Consolação. 


