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Espaço do Professor
Os jornalistas Jorge 
Basile e Renata Celani, 
do Programa Educa-
ção na TV da APEO-
ESP, estão coordenan-

do oficinas no Espaço do Professor na 
Bienal do Livro. As oficinas de criação 
literária e contação de histórias integram 
a programação do Canal Futura na Bie-
nal, que tem curadoria da renomada 
educadora Guiomar Namo de Mello.

As próximas oficinas da Renata e do 
Basile serão nos dias 13 e 14 de agos-
to, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 
às 16h00. A Bienal segue até o dia 19 
de agosto no Anhembi.

Educomunicação
A Pastoral de Comunicação das Pau-

linas, a Sepac, promove oficinas para a 
prática da Educomunicação, ministradas 
por jornalistas e pesquisadores do tema, 
no auditório localizado na Rua Dona 
Inácia Uchôa, na Vila Mariana. O tema 
da próxima oficina, que será realizada 
no sábado, 18 de agosto, é “O audio-
visual na construção da cidadania”. In-
formações e inscrições: (11) 2125 3541.

 Membro da União Brasileira dos 
Escritores, UBE, e professora aposen-
tada, Cida Bianchini relança dois livros 
infantis na Bienal do Livro: “Sonho 
Colorido” e “Estiagem”, da Editora 
Scortecci. A professora estará no es-
tande da UBE no dia 14, das 13h30 às 
16h30, e no estande da Scortecci no 
dia 16, também das 13h30 às 16h30. 
Contatos com a autora através do e-
-mail bianchini.cida@gmail.com

 Professores da rede estadual, Hai-
dê Silva e Israel da Silva Filho acabam 
de lançar  “Artigos e Ensaios Reunidos: 
literatura e história, educação e for-
mação pedagógica do educador”. O 
livro da AllPrint Editora reúne textos 
acadêmicos que tratam da relação 
entre ficção e história e também da 
gestão do trabalho pedagógico. Confi-
ra e compre no próprio site da Editora: 
www.allprinteditora.com.br

Mestrado & Doutorado
Termina no próximo 
dia 16 o prazo para 
inscrições no Progra-
ma Mestrado & Dou-
torado  da Secretaria 

da Educação. Professores e diretores 
da rede estadual podem se candidatar 
para obter financiamento para pesquisa 
e produção acadêmica. Confira o edital 
do Programa no próprio site da Secre-
taria: www.educacao.sp.gov.br

No palco, a sala de aula

O cotidiano das escolas públicas 
de São Paulo chega aos palcos através 
da montagem do Grupo Quase9 de 
Teatro. O espetáculo Diários está em 
cartaz na Escola de Teatro, localizada 
na Avenida Rangel Pestana, no Brás. 
“Diários” fica em cartaz aos sábados e 
domingos e tem entrada franca. Mais 
informações: (11) 2292 7988.

Exposição gratuita

O Hospital Universitário da USP 
acaba de inaugurar, em seu Espaço 
Cultural, uma exposição com obras de 
Romero Britto, o artista pernambucano 
radicado nos Estados Unidos reconhe-
cido internacionalmente. Confira na 
Avenida Dr Lineu Prestes, 2565, na 
Cidade Universitária. Informações: (11) 
3091 9475.

Os visitantes da Bienal do Livro têm até o 
dia 22 de agosto para aproveitar as sessões 
de autógrafos e bate-
papo com escritores e 
os descontos oferecidos 
pelas editoras. No 
estande do Senac, 
por exemplo, todos 
os livros estão com 

30% de desconto e há também alguns títulos 
escolhidos diariamente, com desconto de 
40%. Destaque para os que fazem referência 
aos homenageados da Feira, como “Tarsila 
do Amaral - a Modernista” e “O Brasil Best 
Seller de Jorge Amado”.


