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Arte
Cinema - O 
M u s e u  d a 
Imagem e do 
Som é a primeira instituição fora da 
França a receber a exposição 'François 
Truffaut: um cineasta apaixonado', 
que relembra os 30 anos de morte do 
diretor de clássicos da nouvelle vague, 
como 'Os incompreendidos' e 'Jules e 
Jim'. O MIS fica na Avenida Europa, 
158, no Jardim Europa.

Fotografia - O Brasil re-
cebe pela primeira vez a 
exposição “50 Grandes 
Fotografias da National 
Geographic”, em cartaz 
no Morumbi Shopping. 

São fotografias memoráveis publicadas 
na Revista no último século, como a 
menina afegã clicada em um campo de 
refugiados. A exposição gratuita pode ser 
visitada no Atrium do Shopping, na Av. 
Roque Petroni Júnior, 1089, no Morumbi.

Grafite - São Paulo 
ganhou dez inter-
venções artísticas 
assinadas pelo gra-
fiteiro e muralista 
Eduardo Kobra nos últimos dias. São 
painéis que retratam nas ruas a reali-
dade da capital e mostram o rosto de 
pessoas que vivem à margem, como 
desempregados, desaparecidos e usu-
ários de drogas. Conheça o Projeto 
"São Paulo: uma realidade aumentada" 
no Instagram do artista: kobrastreetart

Congresso
“Pesquisa - Caminho para a aprendiza-
gem significativa: uma visão além do 
intelecto” é o tema do 14º Congresso 
Internacional de Educação da LBV, que 
ocorrerá entre os dias 29 e 31 de julho. 
O evento será no auditório da própria 
entidade, localizada no Bom Retiro. 
A programação completa está no site 
www.lbv.org/congressodeeducacao. 
Mais informações: (11) 3225 4590.

Bolsas
Educadores - Professores de Línguas 
têm até o dia 13 de agosto para inscrever-
-se para concorrer a bolsas de estudo 
da Cambridge English na Inglaterra. 
Inscrições e processo seletivo através do 
site http://www.cambridgeenglish.org

Estudantes - O Programa Jovens 
Embaixadores vai selecionar estudantes 
da rede pública para intercâmbio nos 
Estados Unidos. Iniciativa da embaixada 
americana, o Programa é voltado para 
jovens de 15 a 18 anos. Inscrições até o 
dia 09 de agosto pelo site www.joven-
sembaixadores.org/2016/

Teses e Dissertações
O site da APEO-

ESP publica resenhas 
de trabalhos acadê-
micos sobre Educa-
ção e Magistério. As mais recentes 
publicações são:

 Doutorado analisa influência de 
gênero e religião na sala de aula

 Dissertação de mestrado analisa a 
percepção que professores de Educa-
ção Infantil têm de seus alunos negros

 O Brasil pelos franceses: Imagem 
do País nos livros didáticos da França 
ainda perpassa estereótipos e uma 
ideologia eurocêntrica

 Os 15 anos de progressão continu-
ada são avaliados por professores em 
mestrado da Unesp

Revista do Brasil
A mobilidade urbana é tema da edição de julho da 

Revista do Brasil, que destaca ainda a polêmica dos alimen-
tos transgênicos, entre outras reportagens. A APEOESP 
integra o Conselho de Direção da Revista. Associados ao 
sindicato podem retirar a publicação gratuitamente na 
sede e subsedes.

A Companhia das 
Letras lança "Brasil: 
Uma Biografia", da 
antropóloga Lilia Schwarcz 
e da historiadora Heloisa 
Starling. Baseado em vasta 
documentação, o livro de 
695 páginas traça um painel 
histórico que revela como a 
herança de autoritarismo, 
escravidão  e violência ainda 
enfraquecem a democracia 
brasileira. Destaque também 
para "Os anos de chumbo 
vistos da janela da escola", 
livro da Editora Garamond 
que reúne artigos sobre a 
ditadura, sob o olhar de 
diferentes disciplinas.


