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Arte na Escola
Estão abertas as inscrições para o 

XII Prêmio Arte na Escola Cidadã, que 
destaca projetos em arte-educação 
realizados entre os anos de 2009 e 
2010 em qualquer um dos segmentos 
da Educação Básica. Mais informações: 
www.artenaescola.org.br/premio e 
(11) 3103 8062.

Meia-entrada
Uma versão do clássico “Eles não 

usam black-tie” está em cartaz aos 
sábados e domingos no auditório do 
Museu Brasileiro de Escultura. O texto 
de Gianfrancesco Guarnieri lançado 
em 1958 aborda a rotina de uma 
família de operários em meio a uma 
greve. O Mube fica na Rua Alemanha, 
221, no Jardim Europa. Os ingressos 
custam R$ 40,00 e R$ 50,00, mas 
professores pagam meia-entrada. Mais 
informações: (11) 2594 2601. 

São Paulo de 
todos os povos
 Até o dia 12 
de junho, o 15º 
Cultura Inglesa 
Festival vai levar 
mais de 60 atra-
ções a diversos 
pontos da capital, 
como estações de 
metrô, casas no-
turnas, parques e centros culturais. O 
tema é a Grã-Bretanha e a maioria dos 
eventos tem entrada franca. A  progra-
mação completa está no site www.
festival.culturainlgesasp.com.br

 A discriminação das minorias sexu-
ais é tema da exposição “Condenados 
- No meu País, minha sexualidade é 
um crime”, projeto do fotógrafo e 
jornalista francês Philippe Castetbon, 
em cartaz na Caixa Cultural. São Paulo 
é a primeira cidade da América do Sul a 
receber o projeto, que foi realizado em 
80 países. Em junho, a Caixa promove 
uma série de debates sobre o tema e, 
em julho, será lançado um livro com 
o título. Confira de terça a domingo, 
na Praça da Sé, 111 ou através do site 
www.exposicaocondenados.com.br

Grátis
Literatura - Em cartaz o Ciclo de 
Literatura Vestibular e Algo Mais 
tem debates gratuitos aos sábados, 
na Biblioteca Mário de Andrade. Os 
próximos serão no dia 04 de junho, 
sobre O Cortiço de Aluísio Azevedo, 
dia 11 de junho, sobre A Cidade e 
as Serras de Eça de Queirós, e dia 18 
de junho, sobre Dom Casmurro de  
Machado de Assis. 

A programação completa está no 
site www.bma.sp.gov.br. A Biblio-
teca fica na Rua da Consolação. 94, 
no Centro. Mais informações: (11) 
3256 5270. 

Teatro - Começa no próximo sába-
do, dia 04 de junho, o Projeto Teatro 
nos Parques 2011, uma iniciativa da 
Cooperativa Paulista de Teatro e do ITI 
Brasil International Theatre Institute, 
ligado a Unesco. Em sua quarta edição, 
o Projeto vai levar atrações teatrais e 
circenses gratuitas, aos parques de 
todas as regiões da capital e outros 
nove municípios. Veja a programação 
completa no site www.teatronospar-
ques.com.br 

Nas bancas
A APEOESP é 

uma das apoia-
doras da Revista 
Carta na Escola, 
que traz nesta 
edição diversos 
temas de aula, 
entre eles o aci-
dente da usi-
na atômica de 
Fukushima. O Sindicato publica na 
edição de maio um artigo em defesa 
da redução da jornada de trabalho. 
Carta na Escola custa R$ 6,90.

Professor de História 
no Ensino Médio de 
São Paulo, Claudio 
Pinto acaba de lançar, 
pela Canal 6 Editora, 
“Trabalho e Capitalismo 
Global - O Mundo do 
Trabalho Através do 
Cinema de Animação”.  
O autor propõe o 
uso de filmes de 
animação em práticas 
pedagógicas. O 
site da editora traz 
mais informações 
sobre o conteúdo e 
a utilidade didática 
do livro, que também 
pode ser comprado 
online. Acesse www.
canal6editora.com.br
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