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Chegam às livrarias diversos
lançamentos sob medida para
presentear. “Deuses para Clarice”,
do jornalista Clóvis de Barros
Filho, aproxima a mitologia grega
do mundo contemporâneo, com
destaque para as ilustrações do
universo de Eros e Afrodite, criadas
por Nelson Cruz, ganhador do
Prêmio Jabuti. "Chapeuzinho no
Pelô", da poetisa Palmira Heine,
também conecta dois mundos. No
livro da Editora Evangraf, a garota
do chapeuzinho vermelho encontra
Dom Lobão (irmão do Lobo Mau)
nas ladeiras de Salvador.

A Luta Yanomami
Sob ameaça
com o novo governo, a causa
indígena é tema
de uma mega
exposição em
cartaz desde o último dia 15, no Instituto Moreira Salles. “Claudia Andujar
- A Luta Yanomami” é uma retrospectiva
da premiada fotógrafa e ativista, sobre
a etnia que vive no norte da Amazonas
e na Venezuela. A entrada é gratuita e o
Instituto fica na Avenida Paulista, 2424.

Que mil Marielles
floresçam!
A ONG
Criar Brasil
acaba de
lançar o primeiro episódio da série
“Que mil Marielles floresçam!”, sobre
a vereadora carioca assassinada em
2018. A série de cinco episódios vai
retratar a luta pela sobrevivência e em
defesa dos direitos humanos travada
pela ativista nos seus 38 anos de vida.
Veja no YouTube .

Talentos da rede

Acontece na Escola • Está no ar a
série de reportagens Acontece na Escola, produzida por estudantes do ensino
médio de escolas públicas da região metropolitana de São Paulo selecionados
em um programa de bolsa de estudos
da Agência Mural de Jornalismo das
Periferias. A primeira reportagem - “Um
professor com ‘superpoderes’ no Grajaú” - conta a história do professor Elton
Ferreira de Matos, da EE Herbert Baldus.
Confira https://www.agenciamural.
org.br/acontecenaescola/
Resistência Negra • Diretor da

APEOESP, o professor Silvio Prado lançou no último mês a cartilha "Resistência
Negra", que reúne poesias sobre Zumbi
dos Palmares, Cosme Bento das Chagas,
João Candido e outros heróis negros. O
professor de Taubaté também edita há
4 anos o Jornal Viva Zumbi, uma publicação dedicada a combater o preconceito, o racismo e a desigualdade social.
Os materiais podem ser solicitados
ao professor, através do silvioprados
carlos@gmail.com
Estas e outras notícias estão na
seção Acontece na Subsede do site da
APEOESP

Arte na Escola
Alguns professores que utilizam
as artes para abordar racismo, ação
política e outros
temas encerram
2018 com um prêmio nas mãos. O 19º Prêmio Arte na
Escola Cidadã destacou o trabalho de
cinco educadores de escolas públicas
da Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina
e São Paulo. Destaque para o Projeto
Conteúdo do professor Jacson Silva Matos, da EE Prof. Fidelino de Figueiredo.

Que País é Esse!?
O Bloco
Acadêmicos do
Baixo Augusta
vai celebrar dez
anos em 2019,
com um desfile
cujo tema será “Que País é Esse!?”.
Responsável pela retomada do Carnaval de rua de São Paulo, o Acadêmicos
tem um conceito sociocultural, que
celebra o uso do espaço público, a
diversidade e o respeito.

Feliz Natal!
A mais famosa canção de Natal completa 200 anos. “Noite Feliz”, “Silent
Night” ou “Stille Natch”, no original, é
uma reflexão sobre a paz cantada pela
primeira vez em 1818, na Áustria. A
música tornou-se símbolo da celebração
universal, que é o Natal. Boas Festas!

