
Nº 654 12/11/2018

“Educação como Prática 
de Liberdade”, de Paulo 
Freire, foi o livro que o 
professor e escritor Rodrigo 
Ciríaco levou às urnas no 
segundo turno das eleições. 
O protesto literário “Mais 
Livros; Menos Armas” 
mobilizou eleitores de todas 
as profissões no País inteiro. 
A estudante e ativista Ana 
Júlia Ribeiro foi votar com 
o livro “Escolas em Luta”, 
que conta a história das 
ocupações das escolas 
paulistas em 2015. 

Consciência Negra
A APEOESP lança 

a edição 2018 do 
seu Boletim da Cons-
ciência Negra, que 
destaca o legado do 
músico Moa do Ka-
tendê e da vereadora 

Marielle Franco, vítimas da intolerância. 
O Boletim traz também sugestões de au-
las e dicas de literatura, música e poesia. 

Atividades gratuitas celebram a data:
Dia 17 - O historiador Wipsley 

Mesquita vai apresentar a palestra 
"Representações da Abolição" na Casa 
Museu Ema Klabin, nos Jardins.

Dia 18 - Início da Virada da 
Consciência Negra de São Paulo, que 
vai promover cem atividades sociocul-
turais e 50 atividades esportivas em di-
versos espaços da capital, entre os dias 
18 e 21 de novembro. A programação 
completa está no site www.virada 
daconsciencia.com.br/

Para sempre, 
Paulo Freire!

Formação 
Educação Especial – A Universidade 

Federal de São Carlos realiza, de 14 
a 17 de novembro, o  VIII Congresso 
Brasileiro de Educação Especial, que 
discute as novas práticas de inclusão 
escolar. Mais informações no site 
http://2018.cbee-ufscar.com.br.

Educomunicação – A Escola de Co-
municações e Artes da USP recebe até 
o dia 14 de novembro o  2º Congresso 
Internacional de Comunicação e Edu-
cação, que tem como tema “Educação 
Midiática: práticas democráticas pela 
transformação social”. Veja no site  
www.abpeducom.org.br/congresso.

Língua Portuguesa
Peças de teatro 

de Angola, Cabo 
Verde, Moçambi-

que, Macau, Portugal e Brasil estão reuni-
das na terceira edição do Yesu Luso, um 
Festival da Língua Portuguesa em cartaz 
nas unidades do Sesc Vila Mariana, Santo 
Amaro e Campo Limpo, até o dia 18 de 
novembro. Veja a programação no site 
www.sescsp.org.br/yesuluso

Central do Brasil: 20 anos
O ator Vinicius de Oliveira, 

protagonista do filme Central 
do Brasil, vai participar de um 
bate-papo com o público no 
Cineclube da Oficina Cultural 
Oswald de Andrade, depois de 
uma sessão especial do filme, 
lançado em  1998. A sessão gratuita 
acontece no dia 14 de novembro, às 
18h30. O CineClube fica na Oficina, na 
Rua Três Rios, 363, no  Bom Retiro.

Fascistas não passarão!
O golpe de 1964, o nazismo e a 

escravidão foram alguns dos temas 
da primeira prova do Enem 2018, 
realizada no dia 03 de novembro. Os 
estudantes também tiveram que escre-
ver uma redação sobre a manipulação 
de dados na Internet.

O Instituto Paulo Freire está em 
campanha pela defesa do legado do 
educador, ameaçado de expurgo por 
grupos que não têm conhecimento sobre 
a obra, reconhecida pela Unesco como 
Patrimônio da Humanidade. Todos po-
dem participar, enviando textos, charges, 
ilustrações, aulas públicas e vídeos para o 
e-mail comunicacao@paulofreire.org.

Elza, no palco 
e nas telas

Termina no próximo 
domingo, dia 18, a 
temporada de “Elza”, no Sesc Pinhei-
ros. No espetáculo, a cantora, que foi 
considerada a voz do milênio pela BBC. 
é interpretada por sete atrizes. Elza So-
ares também é tema da cinebiografia 
“My Time is Now”.


