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O livro-reportagem "Malala 
- A menina que queria ir 
para a escola" conta para 
as crianças a história da 
garota paquistanesa baleada 
pelo Talibã por defender 
a educação das meninas, 
proibidas de ir à escola 
pelos extremistas islâmicos. 
Escrito pela repórter Adriana 
Carranca, o livro acada de ser 
lançado pela Companhia das 
Letrinhas. Destaque ainda para 
o infantojuvenil "Amanhecer 
Esmeralda", do escritor Ferréz, 
famoso por reproduzir o 
drama das pessoas que vivem 
na periferia.

Associados à APEOESP 
têm 15% de desconto 
nas matrículas para o 
curso "Política na América 
Latina: século XX, situa-
ção atual e perspectivas", 

que a Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo vai realizar entre os 
meses de julho e agosto. Os encontros 
presenciais serão às terças e quintas à 
noite. Mais informações: 0 800 777 7800 
e através do site www.fespsp.org.br.

9 X Mário

Considerada uma das maiores bi-
bliotecas do País, a Mário de Andrade 
faz homenagens ao escritor, falecido 
há 70 anos. O Programa 9 X Mário é 
dedicado à obra do modernista, que 
também era folclorista, pesquisador, 
crítico e gestor cultural. Estão previstas 
exibições de filmes baseados nas obras 
do escritor e o lançamento do livro "Má-
rio de Andrade: eu sou trezentos - vida e 
obra", de Eduardo Jardim. A Biblioteca, 
que está comemorando 90 anos, fica na 
Rua da Consolação, 94, no Centro. Mais 
informações: (11) 3775 0002.  

Protagonismo juvenil
Coordenados pelo orientador da 

Sala de Leitura, Professor Sérgio Arlow, 
os estudantes da EE Professor Mário 
Manoel Dantas de Aquino encerraram 
o semestre com mais de 3 mil acessos 
à TV Escolar Mário Manoel e com a 
publicação da 44ª edição do Jornal Ler. 
Os professores também orientaram a 
produção de um blog e um Canal no 
YouTube. Acesse www.mariomanoel 
dantasdeaquino.blogspot.com.br

Exposições

 Está em cartaz no Solar Mar-
quesa de Santos a exposição "Bailes do 
Brasil", que retrata as relações entre 
moda, música e dança atravém de um 
acervo de imagem, som e vídeos de 
celebrações coletivas realizadas desde 
o final do século XIX. em todo o País. 
O Solar fica na Rua Roberto Simonsen, 
136, na Sé. A entrada é gratuita.

 Em cartaz na Pinacoteca, a 
exposição "Mulheres Artistas: As Pio-
neiras" reúne pinturas, desenhos e 
esculturas de artistas como Tarsila do 
Amaral e Anita Malfatti. Localizada ao 
lado da Estação da Luz, a Pinacoteca 
tem entrada gratuita aos sábados.

Com contação de histórias, vídeos e 
bate-papo, o Projeto Tecendo Saberes 
das Crianças do Norte vai mostrar brinca-
deiras e histórias de crianças quilombolas 
e indígenas da região amazônica no 
próximo sábado, 11 de julho, na Biblio-
teca Monteiro Lobato. A atividade, que 
começa às 14h30, terá novas sessões nos 
dias 21 e 25 de julho. Veja mais informa-
ções no site www.tecendosaberes.com.

Nas bancas
A mais recente edição 

da Revista Carta na Esco-
la destaca as greves de 
professores em todo o 
País e as rotas migratórias 
contemporâneas, que têm provocado 
a morte de centenas de refugiados. A 
APEOESP é um das apoiadoras da Revis-
ta, que traz sugestões de aula sobre te-
mas da atualidade. Confira nas bancas!

 


