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Verissimo abre Projeto
O escritor Luis Fer-

nando Verissimo abre 
a temporada 2014 do 
Projeto Primeira Pági-
na, que este ano terá 
sessões dirigidas ao 
público escolar. No dia 
25 de março, o escritor 
vai conversar com a 
plateia sobre sua traje-
tória, em duas sessões: 
às 10h30 e 20h00. A 

meia entrada custa R$ 25,00, mas ha-
verá uma cota de 10% de gratuidade 
para alunos e professores que se cadas-
trarem no site www.primeirapagina.
art.br. As escolas interessadas devem 
entrar em contato através do e-mail  
educacao@primeirapagina.art.br.

 Exposições: 
 O Centro Cultural Banco do 

Brasil apresenta uma coleção de arte 
contemporânea, que reúne obras de 
Pablo Picasso, Andy Warhol e outros 
importantes artistas. "Visões na Cole-
ção Ludwig" fica em cartaz até o dia 
21 de abril. O CCBB fica na Rua Álvares 
Penteado, 112, no centro da capital. 
Mais informações: (11) 3113 3651.
  "A Magia de Miró: Desenhos e 

Gravuras" reúne obras e fotografias do 
artista catalão Joan Miró. Em cartaz na 
Caixa Cultural, localizada na Praça da 
Sé, a exposição fica em cartaz de terça 
a domingo, das 9h00 às 19h00.

 Teatro: Vai até o próximo dia 
16 a 1ª Mostra Internacional de 

Teatro de São Paulo. Em cartaz em 
dez espaços culturais espalhados pela 
capital, os espetáculos internacionais 
e os debates da mostra têm entrada 
franca. Programação completa pode 
ser conferida no site www.mitsp.org

Sugestão de aula nº 48
A APEOESP 

lança a edição 
2014 do Boletim 
do Dia Interna-
cional de Luta da 
Mulher. Ilustrado 
com fotografias 
do Projeto Entre 

Nós, que vai representar o Brasil nas 
Bienais de Roma e Assis, o Boletim 
destaca a trajetória de duas brasileiras 
que enfrentaram a ditadura, o Plebis-
cito por uma Constituinte Exclusiva e 
Soberana, entre outras reportagens. O 
download da publicação, distribuída 
pelas subsedes da APEOESP, pode ser 
feito no site www.apeoesp.org.br

Sociologia
A Associação Brasileira de Ensino 

de Ciências Sociais realiza nos dias 
21 e 22 de março o seu Encontro de 
Professores de Sociologia do Nível 
Médio da Grande São Paulo. O  even-
to gratuito acontece na Faculdade de 
Educação da USP. Mais informações: 
sociologiaprof@gmail.com.

Chegam às livrarias 
duas publicações 
infanto-juvenis para 
incentivar o debate 
nas aulas de História e 
Literatura. "A menina 
que desenhava com 
amoras" será lançado 
no próximo dia 20 pela 
ex-professora Elinete 
Miller, que vivenciou a 
ditadura militar. O livro 

da Thesaurus Editora fala sobre as experiências de uma garota 
que é atormentada pela tortura que sofreu. Já "Lima Barreto 
por jovens leitores", da Autêntica Editora, é resultado de uma 
oficina de leitura sobre a obra do escritor carioca. Confira!

Professor e con-
selheiro da APEOESP, 
Antonio Carlos Gar-
cia é um dos desta-
ques da 2ª Feira do 

Livro de Batatais, que acontece de 11 a 
14 de março. O professor de Matemá-
tica  é autor de dez livros, que podem 
ser conferidos no Clube de Autores: 
www.clubedeautores.com.br

Concurso Carlos Ramiro

Trabalho Decente é o tema do 1º 
Concurso de Fotografia Prof. Carlos 
Ramiro, que integra a programação do 
Dia do Trabalhador da CUT. Criado em 
homenagem ao ex-presidente da APEO-
ESP, o concurso vai receber até o dia 22 
de março trabalhos de fotógrafos pro-
fissionais e amadores. Inscrições no site 
www.1demaiocutsaopaulo.com.br.


