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Olimpíada de 
Matemática

As escolas têm até o 
dia 20 de março para ins-
crever seus alunos na 16ª 
Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas 
Públicas (Obmep). Gra-
tuita, a Olimpíada oferece materiais 
didáticos para a disciplina. Acesse  
http://www.obmep.org.br/

Carnaval do saber
As escolas de samba 

vencedoras do Carnaval 
2020 deram uma aula de 
conhecimento. Campeã 
pela primeira vez do car-
naval paulista, Águia de 

Ouro homenageou o Mestre Paulo 
Freire com enredo “O poder do saber 
- Se saber é poder….Quem sabe faz 
a hora, não espera acontecer”.  No 
Rio, a Unidos do Viradouro levou o 
título, reverenciando o protagonismo 
feminino na História brasileira, com o 
enredo ‘De Alma Lavada’.

Dia Internacional 
da Mulher 2020 

Especial APEOESP - 
Resistência tem nome 
de mulher: a cineasta 
Petra Costa, a antro-
póloga Débora Diniz 
e outras mulheres são 
destaque na edição 
2020 do Boletim Especial da APEOESP 
para o 08 de março. Faça download 
da publicação no site do Sindicato.

Teses e Dissertaçoes - Reporta-
gem sobre a tese de doutorado de 
Perla Haydee da Silva explica como o 
impeachment da primeira mulher eleita 
para a Presidência do Brasil legitimou  o 
machismo brasileiro. Em seu doutorado, 
Perla Haydee analisou a agressidade 
dos comentários contra a ex-presidente 
durante o golpe de 2016. A Rede Brasil 
Atual entrevistou a autora. Veja na seção 
Teses e Dissertações do site da APEOESP.

Teatro e Poesia - A Mostra de 
Teatro de Objetos - Poéticas do Femi-
nino celebra o Mês Internacional das 
Mulheres, na SP Escola de Teatro. Entre 
os dias 06 e 23 de março, haverá aulas, 
espetáculos e debates sobre as poéti-
cas do feminino. A SP Escola de Teatro 
fica na Praça Franklin Roosevelt, 210. 

Memória
Icone do cinema 

brasileiro, o cineasta 
e ator José Mojica 
Marins faleceu no 
dia 19 de fevereiro, aos 83 anos. O 
talento de Zé do Caixão, que ganhou 
o apelido de Coffin Joe nos Estados 
Unidos, era reconhecido interna-
cionalmente. A história de um dos 
personagens mais simbólicos do cinema 
nacional está na biografia “Maldito”, de 
André Barcinski e Ivan Finotti.

Grátis
Ciências - O Centro Universitá-

rio Maria Antonia está com inscrições 
abertas para o curso “Relatividade de 
Einstein - Espaço, Tempo e Matéria”. 
A diretora do Instituto Educacional 
Futuro da Ciência, Fabiana Kneubil, 
vai ministrar aulas sobre o tema, 
entre maio e junho. Informações 
e inscrições, no site http://www. 
mariantonia.prceu.usp.br

~

Literatura - Um curso sobre 
a obra da escritora Carolina Maria de 
Jesus abre o Projeto Terças Insurgen-
tes de 2020 na Ação Educativa, no 
dia 10 de março. Mais informações 
no site www.centrodeformacao.
acaoeducativa.org.br 

O Boletim APEOESP para o Dia 
Internacional das Mulheres destaca 
alguns dos livros essenciais neste 08 
de março. “Lute como uma garota: 
60 feministas que mudaram o 
mundo” escrito por Laura Barcella 
e Fernanda Lopes reúne biografias 
de mulheres notáveis. O livro do 
Grupo Editorial Pensamento tem 
prefácio da historiadora Mary Del 
Priore. Já “Por Que Lutamos? Um 
Livro Sobre Amor e Liberdade”, que 
a ex-deputada e jornalista Manuela 
D’Ávila lançou pela Editora Planeta, 
explica os conceitos do feminismo.


