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"A Comédia Humana", clássico do francês 
Honoré de Balzac, ganha nova edição. Um 
livro de ensaios sobre a obra, organizado 
pelo crítico Paulo Rónai, também acaba 
de ser relançado pela Editora Globo. No 
total, a obra de Balzac é composta por 88 
romances distribuídos em 17 volumes. Os 
quatro primeiros volumes que ganharam 
reedição compõem as Cenas da Vida 
Privada. Confira nas livrarias!

Desconto para 
associados

Professores associados à APEOESP 
têm 10% de desconto na assinatura da 
Revista Direcional Educador, que têm 
entre seus colaboradores renomados es-
pecialistas e aborda temas do cotidiano 
escolar. Os assinantes ganham um curso 
de 90 horas sobre Educação Infantil. 
Mais informações e assinatura, através 
dos telefones (11) 2737 8066 / 8068.

Educomunicação
Estão abertas as inscrições para os 

“Cursos de Extensão Acadêmica Edu-
cação para a Comunicação: Leitura 
Crítica”, realizados pelo Serviço à Pas-
toral da Comunicação das Paulinas. Os 
cursos são realizados aos sábados na 
sede do Sepac, localizada na Rua Dona 
Inácia Uchoa, 62, na Vila Mariana.

O tema do primeiro encontro, que 
será realizado no 16 de março, será 
“Novas tecnologias e a formação do 
imaginário. Desafios à educação”. 
Mais informações e inscrições: (11) 
2125 3540.

Museus
 O Museu da Língua Portuguesa 

está aberto para visitação no-
turna às terças-feiras. Outra novidade 
em 2013 é a parceria do Museu com o 
Canal Futura, que resultou em uma mi-
diateca que disponibilizará o conteúdo 
audiovisual da emissora para utilização 
em atividades pedagógicas. O Museu da 
Língua Portuguesa fica na Praça da Luz 
e é aberto de terça a domingo; na terça 
até as 22 horas e nos demais dias até as 
18h00. No sábado, a entrada é gratuita.

"Poemas  de 
inspiração - Po-
emas que falam 
ao coração" é o 
primeiro livro de Ezilda Moraes, pro-
fessora de Língua Portuguesa da EE 
Doutor Christiano Altenfelder Silva. A 
inspiração da qual fala o título veio dos 
próprios alunos e do trabalho em sala 
de aula. O livro pode ser encomendado 
através do telefone (11) 9 6580 8522 
ou do e-mail ezilda.maria@ig.com.br

Revista grátis

 O Museu de Arqueologia e Etno-
grafia da USP (MAE-USP) criou 

um kit multissensorial para divulgar o 
conhecimento arqueológico relativo 
às sociedades indígenas brasileiras. Os 
encontros para apresentação do kit são 
gratuitos e os agendamentos podem 
ser feitos através do telefone (11) 3091 
4905. Durante o mês de janeiro, o 
MAE também realiza encontros lúdicos 
sobre arte rupestre. O Museu está lo-
calizado na Avenida Professor Almeida 
Prado, 1466, na Cidade Universitária.

 Os associados já podem retirar 
gratuitamente na sede e subsedes do 
Sindicato a mais recente edição da 
Revista do Brasil, que traz reportagem 
de capa sobre a Argentina. A APEOESP 
integra o Conselho Diretivo da publi-
cação, à venda nas principais bancas!

ESTUDANTES: O Projeto Guri 
está com inscrições abertas até feve-
reiro para cursos gratuitos de música 
para estudantes de 6 a 18 anos. São 
47 mil vagas em todo o Estado em 
cursos de canto, violão, saxofone e 
outros 12 instrumentos. Mais infor-
mações no site www.gurisantamar-
celina.org.br ou através dos telefones 
(11) 3585 9888 e (11) 3874-3355.


