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A professora de Artes Edna 
Ande acaba de lançar, pela 
Editora Callis, a Coleção Arte 
na Idade Média. São cinco 
volumes que abordam o estilo 
e o contesto histórico de 
cada período artístico: Arte 
Primitiva Cristã, Bizantina, 
Bárbara e Românica, Islâmica 
e Gótica.  Destaque também 
para o livro "Poemas 
Problemas", da artista plástica 
e arquiteta Renata Bueno, 
primeira colocada no 55º 
Prêmio Jabuti na categoria 
Didático e Paradidático, 
com a obra que transforma 
equações matemáticas em 
poesias e vice-versa.

Exclusivo e gratuito
A APEOESP está com inscrições aber-

tas para um curso de Formação de Mo-
nitores para Biblioteca Escolar. O curso, 
exclusivo e gratuito para associados, 
começa no dia 22 de novembro. Estão 
previstas 200 horas-aulas, presenciais e 
à distância, e visitas monitoradas. Mais 
informações: (11) 3350 6021 / 6013 e/
ou e-mail presiden@apeoesp.org.br

Teatro
 Termina no dia 03 de novembro 

a temporada do espetáculo Memória 
Roubada, em cartaz no Centro Cultural 
São Paulo. O espetáculo entrelaça a 
história de duas mulheres para relem-
brar episódios como a II Guerra e a 
ditadura militar e levar a protagonista a 
uma viagem até a ilha de Bali. Sessões 
de sexta e domingo. O Centro Cultural 
fica na Rua Vergueiro, 1000.

 Começa no dia 07 de novembro 
o VIII Circuito de Teatro em Português, 
que traz a São Paulo em apresentações 
gratuitas espetáculos teatrais dos paí-
ses que falam a Língua Portuguesa. A 
APEOESP é parceira do Circuito. Veja 
a programação no site http://www.
circuitodeteatroportugues.com.br

Para não esquecer!
  A capital 

ganhou no últi-
mo dia 25 uma 
Praça e um Me-
morial em ho-
menagem ao 
jornalista Vladi-
mir Herzog. Localizados na Rua Santo 
Antonio, atrás da Câmara Municipal 
de São Paulo, os espaços mantém viva 
a memória das vítimas da ditadura 
militar. Jornalista da TV Cultura, Her-
zog foi torturado e morto em 25 de 
outubro de 1975, em dependências 
do Batalhão de Exército em São Paulo.
  Em cartaz 

na Biblioteca Pú-
blica Anne Frank 
a exposição "Len-
do e Escrevendo 
com Anne Frank", 
sobre a estudante que morreu em 
um campo de concentração nazista. 
A Biblioteca fica na Rua Cojuba, 45, 
no Itaim Bibi. Mais informações: (11) 
3078 6352.

Doe livros
A APEOESP 

iniciou uma cam-
panha para arre-
cadar livros e DVDs para a ampliação 
do acervo da sua Biblioteca Central e 
criação de bibliotecas nas suas subse-
des. Informações através dos telefones 
(11) 3350 6021 / 6236 e/ou e-mail 
presiden@apeoesp.org.br.

Sugestão de aula nº 34

Um projeto internacional da Unesco 
é modelo para práticas pedagógicas 
que fomentem a consciência ambien-
tal entre crianças. Trata-se do World 
Heritage Eco Learning Program, que 
este ano aconteceu no Parque Nacional 
da Tijuca, no Rio de Janeiro. A ideia 
é oferecer educação ambiental aos 
estudantes, através de atividades ao 
ar livre e imersão em áreas verdes ou 
espaços tombados como patrimônio.

Professor internauta
Autor de um livro 

sobre cientistas e 
inventores afrodes-
cendentes, o profes-
sor Carlos Eduardo 
Dias Machado criou 
um blog para divulgar o Estatuto da 
Igualdade Racial e suas pesquisas 
sobre ciência, tecnologia e inovação 
afrodescendente. Acesse http://leiao 
estatutodaigualdaderacial.blogspot.
com.br/2013/01/negras-e-negros 
-inventores-cientistas-e.html


