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Congresso e 
Conferência Marielle

 A Fundação Es-
cola de Sociologia e 
Política de São Paulo 
oferece 15% de des-
conto para associados 
à APEOESP e seus dependentes nos seus 
cursos de graduação e pós nas áreas de 
Biblioteconomia, Sociologia e Política e 
Administração. A FESPSP fica na Rua 
General Jardim, 522, na Vila Buarque. 
Mais informações: (11) 3123 7800.
  Localizada na Penha, a Fa-

culdade Paulista São José também 
oferece descontos para os asso- 
ciados, em cursos de extensão e 
licenciaturas. Mais informações no site 
www.faculdadesaojose.com.br

Localizado na Bela Vista, o Projeto 
Ampliar está com inscrições abertas 
para o cursinho gratuito preparatório ao 
Enem. Mais informações podem ser obti-
das através do telefone (11) 3253 3530.

Cursos de Teatro
São gratuitas as inscrições 

para os cursos de iniciação 
teatral oferecidos pelo Cen-
tro Cultural Fiesp. As vagas 
serão preenchidas por ordem 
de inscrição em turmas para 
crianças, jovens, adultos e 
idosos. O edital e a ficha de 
inscrição estão no site https://
www.sesisp.org.br/cultura/
nucleo-de-artes-cenicas

Volta às aulas com arte 
O Museu de Arte 

Moderna estreou o pro-
grama “Contatos com 
a arte”, para fomentar 
diferentes expressões 
artísticas e suas abordagens pedagógicas 
nesta volta às aulas. São atividades gra-
tuitas paralelas às exposições do museu, 
como oficinas e encontros direcionados 
a educadores. Inscrições através do site 
http://bit.ly/ContatosVoltaAulas20. 

RIA: Mostra Literária
Reconhecido pela adaptação de 

clássicos, o Grupo Ria inicia a tem-
porada 2020 da sua Mostra Literária, 
com ingressos gratuitos para profes-
sores no Teatro Maria Della Costa. 
Acompanhe a programação:
08.02  “Auto da Barca do Inferno”, 

de Gil Vicente
09.02  “Angústia”, de Graciliano Ramos
15.02  ”O Alienista”, de Machado 

de Assis
16.02  “Dom Quixote”de Miguel de 

Cervantes
29.02   “Quincas Borba”, de 

Machado de Assis
01.03  “Mayombe”, de Pepetela
07.03  “Campo Geral”de João 

Guimarães Rosa.

A APEOESP abre nesta sexta-feira, 07 
de fevereiro, o seu XXVI Congresso Esta- 
dual Marielle Franco. O evento, que vai 
reunir 2200 professores em sua delegação 
em Serra Negra, acontece paralelamente 
à VII Conferência Estadual de Educação. 

Assassinada em março de 2018, Ma-
rielle será homenageada na abertura do 
Congresso, cujo tema é “A APEOESP avan-
çará na organização das forças democrá-
ticas para garantir educação pública de 
qualidade, da creche à pós-graduação”. 

Mestrado em Letras
Termina nesta terça-feira, 03 de fe-

vereiro, o período de inscrições para o 
Mestrado em Letras da FFLCH da USP. 
Podem participar do processo seletivo 
professores de Língua Portuguesa 
da rede pública. Mais informações, 
através do e-mail posdlcv@usp.br. 

Já está em pré-venda “Marisa Letícia 
Lula da Silva”, a biografia da ex-
primeira dama que o jornalista Camilo 
Vannucchi lança no dia 06 de fevereiro, 
no Canto Madalena. O livro da Alameda 
Editorial resgata o protagonismo da 
mulher que começou a trabalhar aos 
14 anos de idade e tornou-se mãe 
de quatro filhos antes de ser, por 
duas vezes, primeira-dama do País. A 
Editora Planeta acaba de lançar “Última 
Parada: Auschwitz”,  considerado o 
único livro escrito integralmente no 
campo de extermínio polonês, que foi 
libertado dos nazistas há 75 anos. 


