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Dia Mundial da 
Alimentação

A 3ª edição do 
Festival Experimen-
ta! Comida, Saúde 
e Cultura acontece 
até o dia 31 de ou-

tubro nas 40 unidades do Sesc no 
Estado de São Paulo. O Festival con-
vida a população para refletir sobre 
alimentação saudável e consciente, 
através de uma série de atividades; 
destaque para os eventos de 16 de 
outubro, Dia Mundial da Alimenta-
ção. Confira a programação no site 
www.sescsp.org.br/experimenta 

Espero tua (re)volta
Depois de uma 

temporada nos ci-
nemas, “Espero tua 
(re)volta” já está 
disponível também nas plataformas 
‘on demand’. O filme, que retrata as 
mobilizações estudantis e ocupações 
contra o fechamento de escolas, ga-
rantiu à cineasta Eliza Capai, prêmios 
internacionais.

Concurso 
Maria da Penha

Termina na pró-
xima sexta-feira, 18 
de outubro, o pe-
ríodo de inscrições 

para a 7ª edição do Concurso Lei Maria 
da Penha, que vai premiar alunos e 
professores que produzirem vídeos 
com o tema “Construindo novas histó-
rias para meninas e meninos: quando 
relacionamentos se tornam abusivos, 
como perceber e mudar isso?”. Mais 
informações no site www.concurso 
mariadapenha.com.br 

Um alerta 
contra a extinção

Vai até o dia 24 de outubro a Jaguar 
Parade, uma exposição ao ar livre de 
esculturas de onças-pintadas estilizadas. 
O Parque Ibirapuera, avenidas e praças 
da capital são alguns dos locais de exi-
bição. Encontre o felino mais próximo 
no site https://jaguarparade.com

Outubro Rosa
Representante de uma ca-

tegoria majoritariamente feminina, 
a APEOESP adere ao Outubro Rosa, 
que alerta a população sobre a impor-
tância dos exames para a prevenção 
do câncer de mama. Informe-se e 
participe das atividades do Coletivo 
Pink - Por um Outubro Além do Rosa, 
que está até o dia 20 de outubro na 
Casa das Rosas, na Avenida Paulista.

Semana dos 
Professores
 A mobilização di-

gital #nem1semprofes-
sor envolve mais de cem instituições 
e divulga, até o dia 18 de outubro, 
conteúdos com temas relacionados 
ao Magistério. No dia 15 de outubro, 
o Canal Futura dedicará toda a sua 
programação aos educadores. Todo 
o conteúdo ficará disponível gratui-
tamente no www.futuraplay.org.

 O Museu de Arte Brasileira realiza 
nesta Semana dos Professores um labo-
ratório gratuito para estimular os edu-
cadores à produção artística em sala de 
aula. O laboratório, que será realizado 
no próximo dia 18, integra a programa-
ção da Exposição do Prêmio Marcan-
tonio Vilaça, em cartaz com entrada 
franca no Museu, localizado no Paca-
embu. Inscrição através do link https:// 
forms.gle/EuoWuvFSqLL4udPb9 

 O Ciclo Vozes da Educação da 
Editora Moderna realiza o webinar 
“Educação Inovadora – Competências 
Contemporâneas”, no próximo dia 16. 
Para encerrar o Mês dos Professores, o 
Ciclo abordará o tema “Alfabetização: 
existe idade certa?, no dia 31 de outubro. 
As transmissões serão realizadas ao vivo e 
ficarão disponíveis na página da Editora 
Moderna no Facebook e no  Youtube.

O livro “A verdade 
vencerá”, com entrevista 
do ex-presidente Lula, 
está concorrendo à 
61ª edição do Prêmio 
Jabuti. A publicação da 
Editora Boitempo está 
na categoria “Inovação - 
Livro Brasileiro Publicado 
no Exterior”. Se vencer, 
Lula será o primeiro ex-
presidente a levar a maior 
premiação da literatura 
nacional. Destaque ainda 
para “Caro Professor”, 
uma reflexão sobre ensino 
e aprendizado da escritora 
Ana Maria Machado.


