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Reservado para 
professores

A Com-
panhia Letras 
em Cena fará 
uma  p ré -
-estreia para 
professores 
do seu mais 

novo espetáculo, “Mau Encontro”, que é 
uma comédia com altas doses de crítica 
social. Algumas sessões serão seguidas por 
debates com intelectuais, como o histo-
riador Leandro Karnal e o educador Cesar 
Callegari. Professores e alunos da rede pú-
blica terão uma cota de ingressos gratuitos 
até o final da temporada, em 31 de maio. 
Os ingressos podem ser reservados através 
do e-mail mterezak@gmail.com

Os melhores do mundo
O professor queniano Peter Tabichi é 

o primeiro africano a conquistar o Global 
Teacher Prize, o Nobel da Educação, que 
teve entre seus finalistas a professora 
brasileira Débora Garofalo, do Jabaquara. 

L U T O: Raul Brasil  
Traumatiza-

dos, professores 
e alunos da EE 
Raul Brasil pre-
feriram apagar 
o grafite que o 

artista plástico Francisco Kleison pintou 
nos muros da escola de Suzano. As 
imagens das vítimas de Suzano haviam 
sido ‘emolduradas’ por asas coloridas, 
na homenagem do artista. 

O dia da infâmia
“Um governo 

constitucional não 
festeja golpe ou 
tortura”, ensina o 
manifesto assinado 
por Chico Buarque, 
o Nobel Adolfo Pé-

rez Esquivel e dezenas de personalidades 
nestes 55 anos da ditadura de 64. Além 
de manifestar apoio às vítimas do golpe, 
o documento repudia as comemorações 
criminosas da data, convocadas pelo 
Presidente da República.

Formação
 Professores do Ensino Médio têm 

só até o dia 05 de abril para se inscrever 
no curso de extensão sobre temas con-
temporâneos de Política Internacional, 
promovido pela Unesp, Unicamp e PUC. 
As inscrições devem ser feitas exclusiva-
mente pelo link https://docs.google.
com/forms/d/1w1EsVEaLlaehO0OlF3
6hH6jK8jsOcbneBYmNL-ouqDs/edit
 A antropóloga norte-americana 

Sheila Walker, da ONG Afro Diáspora, 
vai realizar o workshop “Diáspora 
africana global na formação de pro-
fessores", no dia 02 de abril no Centro 
Universitário FMU, na Liberdade. Mais 
informações: (11) 4380 1999.
 As propostas pedagógicas pre-

sentes em um museu são o tema do 
curso “Múltiplos caminhos: o educador 
e o museu-literário”, que será oferecido 
gratuitamente pela Casa Mário de An-
drade, entre os dias 02 e 05 de abril. 
Mais informações: (11) 3666 5803.
 No dia 05 de abril, a Faculdade 

Santa Marcelina recebe a II Jornada do 
Fórum Latino-Americano de Educação 
Musical, que este ano terá como tema 
“Educação Musical, Democracia e 
Práticas Emancipatórias”.  Mais infor-
mações, através do site www.fladem 
brasil.com.br/jornada2019 

O Circo e a Cidade
O Cen-

tro Espor-
tivo Tietê 
será pal-
co do 2º 
F e s t i v a l 
In terna-
cional de 
Circo, que vai acontecer entre os dias 
03 e 07 de abril. O tema desta edição 
é “O Circo falando com a cidade”. O 
Festival é gratuito e o Centro Esportivo 
fica próximo ao Metrô Armênia 

A APEOESP que, desde 2003, 
dá dicas literárias semanais em 
seu site, através do Boletim 
Educacional, lança a Campanha 
“Livros Sim! Armas Não!”, em 
defesa da Cultura e da Educação 
no combate à violência. Destaque 
ainda para o lançamento 
de “Uma mulher vestida de 
silêncio”, biografia de Maria 
Thereza Goulart, esposa do 
presidente deposto pelo golpe 
de 64, João Goulart. Escrito pelo 
jornalista Wagner William, o 
livro da Editora Record retrata 
não apenas a primeira-dama que 
esteve entre as mais belas da sua 
época, mas o drama da família 
exilada pelo golpe.


