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O e-book "História e Cinema: 
Encontro de Conhecimento 
em Sala de Aula" discute a 
aplicação do cinema e da arte 
no aprimoramento da Educação. 
O e-book escrito pelo professor 
Enio de Freitas integra a Coleção 
Propg Digital, da Editora Unesp. O 
download gratuito pode ser feito 
no site www.culturaacademica.
com.br. Ainda sobre novas 
práticas pedagógicas, a Parábola 
Editorial lança "Múltiplas 
Linguagens para o Ensino Médio", 
organizado pelos professores 
Clecio Buzen e Márcia Mendonça.

Vai até o dia 04 de agosto o período 
de inscrições para o curso de pós-gra-
duação semipresencial em Ética, Valores 
e Cidadania, oferecido pela USP e Uni-
vesp. O curso é gratuito e conta com 
300 vagas em seis cidades. As inscrições 
devem ser realizadas exclusivamente 
pelo site da Fuvest: www.fuvest.br.

Para ler
 Já está dis-

ponível no site da 
APEOESP a mais 
recente edição do 
Boletim dos Apo-
sentados, que traz 
reportagem so-
bre a reforma do 
Hospital do Servidor Público e sobre o 
histórico Colégio Caetano de Campos. 
Editado há 14 anos, o Boletim destaca 
ainda matéria sobre o novo conceito de 
envelhecimento, entre outros assuntos.
 Associados à APEOESP podem 

retirar gratuitamente no Sindicato a 
Revista do Brasil. A edição de julho 
retrata os efeitos das recentes mani-
festações populares e traz ainda uma 
reportagem sobre o Museu do Cordel, 
entre outros assuntos. Confira!

Exposições

Sugestão de aula nº 21
Um professor carioca criou em 2009 

um projeto interdiscplinar para combater 
o preconceito e o bullying. O professor 
de biologia Luiz Rosa já catalogou junto 
com seus alunos 360 apelidos racistas 
utilizados no Brasil e, para cada expressão 
preconceituosa, uma planta, uma foto, 
uma atitude. O Projeto "Qual é a Graça?" 
já deu origem também a um memorial 
de escravos e a um jardim temático com 
exemplares da flora nacional.

  Está em 
cartaz na Oca 
a exposição 
" I m a g i n á r i o 
do Rei", em ho-
menagem a Luiz 
Gonzaga. São obras de 63 artistas 
brasileiros, além de filmes, discos, 
instrumentos musicais e outros objetos 
que celebram a trajetória do Rei do 
Baião. A exposição tem entrada fraca. 
A Oca tem entrada pelo portão 3 do 
Parque do Ibirapuera.

 Fotografias, cartazes, grafites e 
vídeos compõem a exposição "Calar 
a boca nunca mais", que o Centro de 
Cultura Independente Matilha Cultural 
abriu no centro da capital. A exposição 
é itinerante e deve percorrer outras 
cidades. Destaque para os vídeos do 
Mídia Ninja. A Matilha fica na Rua 
Rego Freitas, 542, na República.

Aposentados
Os cursos oferecidos gratuitamente 

pela APEOESP através da sua Secretaria 
dos Aposentados estão com inscrições 
abertas para o segundo semestre. Veja 
as opções:

 Pintura focada na História 
da Arte (NOVO) - Às segundas-feiras;

 Danças Circulares - terças e 
quartas-feiras;

 Pintura em tela - quartas e 
quintas-feiras;

 Canto e Coral com o pre-
miado Coral Rouxinóis da  
APEOESP - Às sextas-feiras.

Mais informações e inscrições na pró-
pria Secretaria: (11) 3350 6070 / 6104.

O Projeto Guri abre no dia 29 de 
julho o período de inscrições para os 
seus cursos de música gratuitos em 
300 polos culturais do interior e litoral. 
O Projeto é voltado para estudantes de 
6 a 18 anos. Mais informações: www.
projetoguri.org.br


