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Educação contra as fake news
Começa no próximo dia 06 a série de 

videoaulas da edição 2022 do curso “Pau-
lo Freire em tempos de fake news”. Parti-
cipe: https://cursos.unifreireonline.org

Sonhei em Português
Em cartaz no Museu da 

Língua Portuguesa, a mostra 
“Sonhei em Português” termi-
na no próximo dia 12. Entre as 
obras expostas, uma instala-

ção, na qual flutuam 1.600 letras de nove diferentes 
alfabetos. O Museu tem entrada gratuita aos sába-
dos e acesso pelo Portão A, em frente a Pinacoteca, 
localizada na Estação da Luz.

Mês do Orgulho
“Vote com Orgulho por uma Polí-

tica que Representa” será o tema da 
26ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, 
que volta às ruas de São Paulo no 
dia 19 de junho, depois de dois anos de pandemia.

Inspira
O documentário “Inspira” terá uma pré-estreia 

gratuita na Cinemateca Brasileira, que foi reinau-
gurada recentemente. O filme, dirigido por Patrícia 
Travassos, retrata personagens que impactaram 
positivamente muitas vidas, com suas próprias tra-
jetórias, como o indigenista Ailton Krenak e os grafi-
teiros Os Gêmeos. A sessão será no dia 06 de junho, 
às 19h30, na Cinemateca, localizada na Vila Mariana.

Testemunha Ocular

Acaba de entrar no ar “Testemu-
nha Ocular, site do Instituto Moreira 
Salles, com imagens históricas 
produzidas por fotojornalistas de 
diferentes gerações. O Instagram 
da APEOESP destaca imagem do 
fotógrafo Júlio Cesar Almeida, que 
retrata protesto contra a execução 
de estudantes da rede pública pau-
lista, durante operação policial em 
Paraisópolis, em 2019.

Disciplinas
GEOGRAFIA - Já estão 
abertas as inscrições 
para o 20º Encontro 
Nacional de Geógra-
fas e Geógrafos, que será realizado pela Associação 
dos Geógrafos do Brasil, no próximo mês. O tema des-
ta vigésima edição será “Brasil - Periferia: a Geografia 
para resistir e a AGB para construir”. Programação e 
inscrições no site www.eng2022.agb.org.br

MATEMÁTICA - Estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental têm até o dia 16 de junho para se ins-
creverem na 1ª Olimpíada Mirim de Matemática das 
Escolas Públicas. As inscrições são gratuitas e devem 
ser feitas pelas próprias escolas ou secretarias de 
educação, através do site https://olimpiadamirim.
obmep.org.br/

TEATRO - Escolas públicas e particulares têm até o 
dia 10 de junho para inscreverem seus grupos de 
teatro no 27º Festival Estudantil de Teatro do Con-
servatório de Tatuí. Mais informações, através do 
e-mail fetesp@conservatoriodetatui.org.br.

Estrelas da literatura estão em São 
Paulo, para participar da Feira do 
Livro, que acontece entre 08 e 12 de 
junho na Praça Charles Miller, no 
Pacaembu. Entre os lançamentos, a 
aguardada biografia de Bibi Ferreira, 
que teria completado cem anos no 
último dia 1º. “Bibi Ferreira, a Saga 
de uma Diva”, de Jalusa Barcellos, é 
da Editora da Fundação Cesgranrio. 
Destaque ainda para “Meu nome 
é Selma”, lançamento da Editora 
Seoman que retrata a trajetória da 
centenária Selma Van de Perre, a 
holandesa que sobreviveu ao campo 
de concentração de Ravensbruck.


