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Cinema grátis
"Nunca me so-

nharam" é o próxi-
mo filme que será 
exibido no Cine-
Club da subsede 
Sudeste da APEO-
ESP. O filme fala 
sobre as perspecti-
vas dos jovens que 
estão no Ensino 
Médio das escolas 
públicas. Sessão 

gratuita no dia 28 de abril, às 15h00, 
na subsede localizada na Rua Manoel 
de Paiva, 224, na Vila Mariana. Os próxi-
mos filmes serão "O Invasor Americano", 
no dia 26 de maio, e o "Veneno está na 
Mesa" no dia 23 de junho.

Supervisor: curso 
preparatório

A APEOESP oferece na Plataforma 
Kwigoo curso preparatório para o 
concurso de supervisor de ensino, com 
duas opções: presencial e a distância, e 
ainda possibilidade de bolsa de 50%. 
Informe-se no site http://conteudo.
kwigoo.com/concurso-supervisor

1º de maio em Curitiba
As Centrais Sin-

dicais vão celebrar 
o Dia Internacional 
do Trabalhador, em 
1º de maio, em 
Curitiba, ao lado 
de representantes 

de entidades nacionais e internacio-
nais. A manifestação de solidariedade 
ao primeiro presidente da classe tra-
balhadora eleito no País será acompa-
nhada de protestos contra a reforma 
trabalhista e a proposta de reforma da 
Previdência. Acompanhe as notícias no 
site da APEOESP.

Dia Mundial da Voz

O     livro "Fala de bicho, fala 
de gente", das Edições 

Sesc São Paulo, será lançado 
no dia 18 de abril, com 
debate e show da cantora 
Marlui Miranda, no Sesc 
Ipiranga. Resultado de uma 
pesquisa da professora 
Cristina Martins Fargetti, 
o livro destaca a cultura 
do Alto Xingu. O escritor 
moçambicano Mia Couto está 
em turnê pelo Brasil para 
lançar seu mais recente livro, 
"O Bebedor de Horizontes". 
Mia é destaque no Portal 
Nova Escola, na entrevista 
"O professor tem que ser um 
contador de histórias”.

Professor de 
História e Filo-
sofia em Jun-
diaí, José Felício 
de Cezare acaba 
de lançar pela 
Editora In Hou-
se "Uma Poética 
Política", livro de 
poesias e gra-
vuras sobre o 
golpe de 2016. 

Cezare é ainda autor de um blog e 
curador de exposições escolares. O livro 
pode ser adquirido no site da Editora: 
www.livrariainhouse.com.br.

Instituído pela Organização Mun-
dial da Saúde, o Dia Mundial da Voz 
é celebrado em 16 de abril, com cam-
panhas de alerta para a prevenção de 
doenças por uso inadequado ou exces-
sivo da voz, que atingem professores, 
atores, cantores e outros profissionais. 
Previna-se!

Arte 
Chá de Alice 

• Inspirada em “Alice 
no País das Maravilhas”, a Fundação 
Ema Klabin vai realizar no dia 22 de 
abril, um piquenique literário. “Alice e 
o Chá no Jardim” faz parte do Projeto 
“Museu em Família”, que tem entrada 
franca. A Fundação fica na Rua Portu-
gal, 43, no Jardim Europa. 

Engajada • A Oficina Cultural 
Oswald de Andrade inaugura cinco 
exposições gratuitas em abril; destaque 
para Badaróss, artista indígena da Cra-
colândia, e “Eu, Josephine”, exposição 
sobre a história das mulheres e seu 
reflexo na sociedade contemporânea. 
A Oficina fica na Rua Três Rios, 363, 
no Bom Retiro.

Frida • A artista mexicana Frida 
Kahlo é tema de um circuito gratuito 
de atividades para crianças de 04 a 
12 anos, promovido pelo Morumbi 
Shopping. Até o dia 29 de abril, haverá 
contação de histórias e painéis para 
proporcionar uma imersão na vida e 
obra de Frida. "Fazendo Arte com Frida 
Kahlo" está na Avenida Roque Petroni 
Júnior, 1.089, no Morumbi.


