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“Não se nasce mulher, toma-se 
mulher!“. a frase que mobiliza 
feministas em todo o planeta 
comemora 70 anos em 2019, com 
o aniversário de publicação do 
clássico “O Segundo Sexo”, da 
francesa Simone de Beauvoir. Para 
celebrar, a Editora Nova Fronteira 
lançou um edição comemorativa 
da obra, acompanhada por um 
livreto com artigos assinados 
por brasileiras influenciadas por 
Beauvoir, como Mary Del Priore, 
Djamila Ribeiro, Mirian Goldenberg 
e Marcia Tiburi.

Prêmio para o Diálogo
P r ime i ro  l a t ino -

-americano contem-
plado com o Prêmio 
Templeton, o físico e 
astrônomo brasileiro 
Marcelo Gleiser vai re-
ceber, em cerimônia em 
Nova York, 1,1 milhão 
de libras esterlinas pelas 

suas pesquisas sobre a dimensão espi-
ritual da vida. Professor do Dartmouth 
College, em New Hampshire, nos Es-
tados Unidos, Gleiser é autor de nove 
livros em português e cinco em inglês.

Experiências de 
sucesso

Terminam no 
dia 31 de maio 
as  inscr ições 
para a 12ª edi-
ção do Prêmio 
Professores do 

Brasil, aberto para educadores das 
escolas públicas. O Prêmio dá visibili-
dade às experiências pedagógicas de 
sucesso. O regulamento e a ficha de 
inscrição estão no  site http://premio-
professoresdobrasil.mec.gov.br/

Jogo da Onça 
I d e a l i -

zado pe lo 
professor da 
rede, Adal-

berto Santos, o Projeto Jogo da Onça 
ganhou as redes sociais e já tem até 
um site para a comercialização de 
tabuleiros. Baseado em um jogo de 
origem indígena, o Projeto surgiu em 
2015, como estratégia de formação de 
professores e alunos. Veja em www. 
jogodaonca.com.br ou na seção Acon-
tece na Subsede do site da APEOESP.

Escadaria 
das Bailarinas

O grafiteiro Eduardo 
Kobra, que tem obras 
em diversos países, criou em São Paulo 
um de seus trabalhos mais charmosos: 
a Escadaria das Bailarinas. Em meio a 
homenagens clássicas, como uma fa-
mosa bailarina russa e uma reprodução 
do francês Edgar Degas, Kobra pintou 
três meninas do Ballet Paraisópolis e 
a bailarina Melina, que é amputada. 
A Escadaria fica na altura do número 
563 da Rua Cardeal Arcoverde, em 
Pinheiros.

Disciplinas
H istór ia  •  E s t á 

disponível na NetFlix 
o documentário “Os 
Panteras Negras: Vanguarda da Revolu-
ção”. Fundado na Califórnia, o Partido 
dos Panteras Negras entrou para a his-
tória como um dos mais importantes 
grupos de luta contra o racismo, contra 
a violência policial e em defesa dos 
direitos dos negros nos EUA. 

Matemática •  O professor de Ma-
temática Pedro Real, da Escola Estadual 
Santo Amaro da Cruz, criou um canal no 
YouTube com vídeos animados para faci-
litar o aprendizado de cálculos. O Canal 
“Pô. Bicho!” já tem mais de 8,5 inscritos.

“A arte questiona o poder e junta 
os diferentes” - jornalista Eliane Brum

Zezé Motta, Camila Pitanga, Wag-
ner Moura e outros artistas gravaram 
um vídeo, que está no YouTube, contra 
os cortes do governador João Dória 
na Secretaria da Cultura, que podem 
afetar o funcionamento do Museu Afro 
Brasil. Localizado no Parque do Ibira-
puera, o Museu abriga ainda o Teatro 
Ruth de Souza e a Biblioteca Carolina 
de Jesus, que celebram a obra de dois 
ícones do movimento negro brasileiro.

Virada Cultural
São Paulo re-

cebe entre os dias 
18 e 19 de maio 
a 15ª edição da 
Virada Cultural. 
Como nos anos anteriores, a Curadoria 
do evento contempla as mais diversas lin-
guagens artísticas: música, dança, circo, 
teatro. Serão aproximadamente 1.200 
atrações gratuitas, apresentadas em mais 
de 200 locais diferentes da capital.


