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A Felicidade das Pequenas Coisas
A história de um professor que vai 

ensinar na escola mais remota do 
mundo, no Alto do Himalaia, foi um 
dos destaques na 94ª cerimônia do 
Oscar, que voltou a ser transmitida 
ao vivo de Los Angeles na noite do 
último domingo, 27 de março, de-
pois da interrupção provocada pela 

pandemia. Em cartaz nos cinemas e no streaming, 
o filme “A Felicidade das Pequenas Coisas” repre-
sentou o Butão no evento.

Cine-Debate
A subsede 

Poá/Ferraz da 
APEOESP fará 
uma sessão de 
cine-debate de 
‘Marighella’ no 
próximo sába-
do, 02 de abril. 
O filme de Wagner Moura será 
exibido em sessão gratuita, às 
16h00. A subsede f ica na Rua 
Hermógenes La Regina, 195, no 
Centro de Poá.

Exposição gratuita
“O Lápis Mais Criativo do 

Mundo” reúne, no saguão B do 
Museu da Língua Portuguesa, 
obras produzidas com lápis. A 
exposição gratuita apresenta 
objetos criados por personalidades, como o cartu-
nista Mauricio de Sousa, em um ambiente imersivo. 
O Museu fica na Estação da Luz e a exposição está 
em cartaz apenas até o dia 03 de abril.

Contextos de Paulo Freire
Estão abertas as inscrições para a pós-gradua-

ção “Paulo Freire: Práxis e Contextos”, que oferece 
desconto para professores sindicalizados. O curso 
em modelo híbrido será ministrado na Faculdade 
Finaci, localizada no Metrô São São Joaquim. Mais 
informações, através do telefone (11) 3053 4321.

Balé grátis
Alunos de escolas públicas 

com idade entre 07 e 14 anos 
poderão ter aulas gratuitas 
com o premiado Ballet Sta-
gium, que está selecionando 

para aulas de balé clássico, contemporâneo, street 
dance, capoeira, danças circulares e sapateado. Ins-
crições através do e-mail ciastagium@gmail.com ou 
pelo WhatsApp: (11) 9 7390 1667.

Masp Professores
O primeiro encontro do 

Masp Professores em 2022 será 
dedicado às mulheres brasilei-
ras em movimento. A atividade 
que integra o Ciclo Histórias 
Brasileiras será no dia 02 de 
abril, com transmissão gratuita 
pelo Youtube do Masp. 

Escola sem preconceito
Atentos a uma violência que, 

muitas vezes, também invade a 
sala de aula, professores e profes-
soras de escolas de Poá e Ferraz 
realizaram no último sábado a 

roda de conversa “Como enfrentar a violência 
de gênero nas escolas”. Em fevereiro, uma aluna 
transgênero foi agredida em uma escola estadual 
de Mogi das Cruzes. 

Jornalista da APEOESP na década de 
80 e ex-coordenadora do CanalFutura, 
Lúcia Araújo lança nesta terça-feira, na 
Livraria Megafauna, “Trágica e Bela: 
Uma Viagem pelas 1001 Faces daPérsia 
e do Irã”. O livro da Editora Alta Cult 
mergulha nas belezas e contradições 
de uma cultura riquíssima.
Destaque ainda para “Complexos 
Invertidos”, que aborda as dicotomias 
de gênero em uma perspectiva 
literária. O livro do professor Allan 
Rodrigues é da Soul Editora.


