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Bolsas para 
Professores

O MASP Esco-
la oferece bolsas 
de estudo para 
professores da 
rede pública em 

qualquer nível de ensino. As aulas dos 
cursos de férias duram uma semana e 
tratam de temas gerais da história da 
arte. Cadastre-se na página de cursos 
oferecidos pelo Museu: https://masp.
org.br/masp-escola 

Teatro grátis
O Itaú Cultural re-

cebe a partir do próxi-
mo dia 16 a segunda 
edição do Festival “A 

Ponte: Cena do Teatro Universitário”. 
Companhias teatrais de nove estados 
irão apresentar-se gratuitamente até 
o dia 26 de janeiro. O Itaú Cultural 
também vai promover debates e pai-
néis sobre a difusão cênica das uni-
versidades. Serão 18 espetáculos e 08 
debates. É só reservar ingressos através 
do site www.itaucultural.org.br

O trabalho literário 
da professora Luzia 
Stocco, membro do 
Coletivo de Escritores 
das APEOESP, segue 
em um Canal no You-
Tube, uma página li-
terária no Facebook e no Blog Luz’ia 
Prá Frente, que destaca “Músicas nos 
Bailes de Forró”. A professora, que 
lançou o romance “Eles Querem a 
Ponte” no estande da APEOESP na 
Bienal do Livro de 2018, também é 
poeta, palestrante e contadora de 
histórias. Conheça a autora, atra-
vés do blog https://luziaprafrente 
autoestima.wordpress.com

Já começaram as atividades do 
Projeto Férias no Butantan, que está 
com o laboratório aberto à visitação. O 
Instituto promove ainda passeio guiado 
por um trecho da Mata Atlântica e esca-
vações arqueológicas. A programação 
segue até o dia 31 de janeiro e está dis-
ponível no site www.butantan.gov.br/

Mestres
Paulo Freire 

•Estão abertas 
as inscrições para 
uma nova turma do curso ‘Como 
alfabetizar com Paulo Freire’, que 
começa no dia 03 de fevereiro. 
Mais informações no site www.ead 
freiriana.org. O Espaço Cult realiza o 
curso entre os dias 20 e 23 de janeiro. 

S i m o n e  d e 
Beauvoir • “Femi- 
nismo e Filosofia 
em S imone de  
Beauvoir”. Assi-
nantes da Revis-
ta Cult, que traz um dossiê sobre 
Sigmund Freud na edição de ja-
neiro, têm desconto. Mais infor-
mações no s-email atendimento 
@espacorevistacult.com.br

Repúdio
O presidente da 

República iniciou 
2020 com um ina-
creditável ataque aos livros didáticos 
que, para ele, contém um “amon-
toado de coisas escritas”. A decla-
ração depreciativa tenta justificar a 
imposição na comunidade escolar 
da ideologia dos que desprezam a 
Educação, a Arte e a Ciência.

Termina no próximo 
dia 15 o período de inscri-
ções para o MedEnsina, o 
cursinho popular ofereci-
do por alunos da Faculdade de Medici-
na da USP. A Secretaria do cursinho fica 
na Avenida Dr. Arnaldo, 455, ao lado 
do Metrô Clínicas. Mais informações no 
site  www.MedEnsina.com ou através 
do telefone (11) 3061 9292.

Ícones da Literatura Brasileira, 
João Cabral de Melo Neto e Clarice 
Lispector completariam cem anos 
em 2020. A Rocco reedita a obra 
de Clarice, com destaque para 
o romance de estreia, “Perto do 
Coração Selvagem”, que ganhou 
capa ilustrada com pintura da 
própria escritora. Também nascido 
em 1920, o pernambucano João 
Cabral de Melo Neto, do épico 
“Morte e Vida Severina” (Editora 
Alfaguara), vai ganhar uma nova 
biografia e um livro de fotos.


