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Só para associados
 A Escola Latino-

-Americana de História 
e Política oferece até 
50% de desconto para 
os associados à APEO-
ESP, no curso sobre a 
História do Imperia-

lismo dos Estados Unidos, que tem 
aulas aos sábados. A Escola fica na Rua 
Silveira Martins, próxima à Praça da Sé. 
Mais informações: (11) 3241 1858.
 Associados e seus dependentes 

têm de 30 a 55% de desconto nos 
cursos de graduação e pós da Facul-
dade Unyleya. Informe-se através do 
telefone 0 800 222 9000.

Baile dos Professores
A subsede da APEOESP em Ita-

quaquecetuba promove no dia 11 de 
outubro o seu Baile em Homenagem 
aos Professores. A Banda Saint Germain 
vai animar a festa, com a cantora Gisele 
Souza. A entrada é gratuita e os convi-
tes podem ser retirados na subsede da 
APEOESP em Itaquaquecetuba: Avenida 
Rio de Janeiro, 290, em Rancho Grande.

Teatro grátis
Único teatro da capi-

tal paulista com palco aberto para a rua 
e atrações gratuitas, o Piccolo completa 
um ano neste mês de outubro, já com 
um currículo repleto de espetáculos de 
música, dança, circo e poesia. O Teatro, 
instalado na Calligraphia Galeria (Rua 
Avanhandava, 40), tem apresentações 
diárias, de quinta a domingo.

No Oscar
Dirigido por Karim 

Aïnouz, o filme “A Vida 
Invisível” vai disputar 
vaga na categoria de 
Melhor Longa-Metra-
gem Internacional do Oscar. O longa 
premiado em Cannes, com a atriz 
Fernanda Montenegro no elenco, 
fala sobre o status das mulheres na 
sociedade brasileira.

Diversidade
Uma exposição em cartaz 

na Galeria Consigo revela a 
diversidade cultural, através 
de retratos de viagem. “We 
are More Similar Than Different” é 
resultado de um projeto fotográfico 
do professor Cesar Alves Ferragi, da 
Universidade Federal de São Carlos. 
A Galeria fica na Rua Conselheiro 
Crispianiano, 105, perto da APEOESP.

Ciência & Cotidiano
O podcast Trip com Ciên- 

cia aproxima as descobertas 
científicas da vida cotidiana. 
Lançado pela Revista Trip e apresentado 
pelo neurocientista Stevens Rehen,Trip 
com Ciência pode ser acessado através 
do Spotfy e outras plataformas.

Talentos da Educação
 As portas da EE Pro-

fessor Ottoniel Junqueira, 
localizada em Peruibe, ga-
nharam pinturas inspiradas 
em Tarsila do Amaral, Porti-
nari, Picasso e Van Gogh. O trabalho 
da professora Daniele Astolpho Melo e 
seus alunos foi destaque na imprensa.
 Localizada no Guarujá, a EE 

Marcílio Dias é coberta de murais 
coloridos. As pinturas são o resultado 
da mobilização da professora Tânia 
Santos, que reuniu a comunidade e 
grafiteiros para transformar a escola 
em um point artístico. Veja estas e 
outras notícias na seção Acontece na 
Subsede no Portal APEOESP. 

O poeta Manuel Bandeira é homenageado 
nos 51 anos de sua morte, com o lançamento 
de “Minha Pasárgada”, infantojuvenil, 
escrito e ilustrado pela arquiteta recifense 
Rosinha para a Editora do Brasil. Já a 
Companhia das Letras lança “Ideias para 
adiar o fim do mundo”, de Ailton Krenak. 
Um dos mais conhecidos líderes indígenas do 
País defende o direito de todo ser humano à 
harmonia com a natureza.

Download gratuito
Professor e diretor da rede pública, Danilo Fischer desen-

volveu durante sua pesquisa de mestrado um recurso didático 
para contar a história da Era Vargas através do Facebook. O 
recurso está disponível para download gratuito. O trabalho 
é destaque na seção Teses e Dissertações no Portal APEOESP.


