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CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS...
O melhor de Quino: dez tiras icônicas

Shakespeare inédito ,descoberto na Espanha, pode ser o primeiro do autor no país
Uma edição rara da última peça de William Shakespeare foi encontrada num seminário em Salamanca, na
Espanha. Uma cópia de Os dois nobres parentes (The
two noble kinsmen), escrita por Shakespeare e John

Morreu, aos 88 anos, o cartunista argentino mais conhecido e traduzido em todo o mundo, Joaquín Salvador
Lavado Tejón, o Quino. Ele era famoso, principalmente,
pelos quadrinhos da personagem Mafalda, uma garoti-

Fletcher, foi encontrada pelo pesquisador canadense
John Stone na biblioteca do Real Colegio de Escoceses, um seminário católico escocês localizado na Espanha.

nha inteligente e questionadora. Segundo a imprensa da
Argentina, Quino sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) nos últimos dias e não resistiu. Filho de imigrantes espanhóis,
Joaquín

nas-

ceu em 1932,

O colégio, que foi fundado em Madri no século 17,

na cidade de

voltou-se para a comunidade de escoceses católicos

Mendoza, na

que saíram de seu país de origem com a proibição da

Argentina.

religião romana. A peça de Shakespeare e Fletcher,

Sonhava

em

publicada em 1634, provavelmente chegou à Espa-

ser quadrinis-

nha entre 1635 e 1640, acredita o pesquisador que a

ta desde os

encontrou.

três anos, inspirado no tio,

Com isso, acredita-se que essa se trata da primeira

também chamado Joaquín, que fazia desenhos para ele

edição do autor no país, tendo em vista que a primei-

e seus irmãos. Quino Cresceu em uma família humilde e

ra até então teria chegado entre 1641 e 1651, desco-

perdeu os pais ainda na adolescência. [...]

berto no Royal College of San Albano, em Valladolid.
[...]

Continue lendo e confira mais tirinhas da Mafalda aqui

Leia mais aqui

Fonte: Notaterapia

Fonte: Revista Bula

VERSOS E TRECHOS

Fonte: Antologia poética - Mário Quintana

TIRINHA

Fonte: Revista Vitruvírus

CONFIRA
Mafalda – O Filme, baseado na obra de Quino, para assistir

66º Feira do Livro de Porto Alegre

online (e de graça)!

Mafalda, o Filme é uma animação com áudio original em
espanhol e legendado em português lançada em 1982. O
filme traça um perfil básico de todos os personagens clássicos da turma da Mafalda e foi baseado nas tiras produzi-

O que mudou em 2020

das pelo argentino Joaquín Salvador Lavado, o Quino.
O que não mudou foi o nosso amor pelos livros e pela literatura. Tem muita coisa diferente. O mais evidente é que não
estamos na Praça da Alfândega. Sentimos saudades do contato presencial com todos, das alamedas repletas de pessoas, das longas filas para os autógrafos. Mas, mesmo assim,
estamos felizes por dar continuidade, mesmo que em novo
formato, aos 66 anos da tradicional Feira do Livro de Porto
Alegre. Esta plataforma é a nossa praça neste ano. Aqui,

Mafalda vive preocupada com a humanidade e a paz mun- você vai encontrar quase tudo - livros com desconto, grandial. Suas tirinhas servem de pontos de partida para traba- des autores, muita reflexão e contação de histórias. Em
lhar temas tais como: território, economia, sociedade, 2021, voltaremos à Praça da Alfândega e levaremos junto
meio ambiente, política, demografia, clima, cartografia, todos os novos leitores que conhecemos de vários lugares
consumismo, globalização, geopolítica, cultura, entre ou- do mundo. Uma ótima Feira do Livro para todos!
tros.[...]
Confira a programação aqui

Leia mais aqui e assista o filme

Abertura oficial da programação próximo dia 30 com
Isabel Allende - às 19h 30min.

Fonte: Notaterapia

Fonte: Feira do Livro Poa

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Os autores apresentam cerca de 75 técnicas de dinâmicas de grupos, organizadas em
cinco grupos principais.
Todas podem ser aplicadas na forma apresentada ou modificadas de acordo com a
conveniência dos profissionais. Tratam-se de ferramentas que vão dinamizar e tornar
mais criativos os encontros profissionais e sociais e todos os tipos de trabalhos com
pessoas.

O romance nos leva ao início do século, retratando a vida de uma sobrevivente do
mais famoso naufrágio já conhecido: o Titanic. Uma leitura emocionante, que prende
a atenção do leitor do início ao fim.

O que é ensino libertador? Como os professores se transformam em educadores
libertadores? Como começam a transformar os estudantes? De que modo a educação
se relaciona com a transformação política? Essas e outras perguntas são tratadas em
Medo E Ousadia: o cotidiano do professor. Esse diálogo vibrante de Paulo Freire com
Ira Shor mostra que é possível aplicar um modelo pedagógico transformador a partir
da democratização do espaço de ensino e da constante motivação do aluno à reflexão.
Duas experiências distintas, duas opiniões discutidas e apresentadas. Uma verdadeira
aula sobre pedagogia e construção de um ambiente de ensino democrático e
inovador.

O eixo reflexivo desta obra é a questão da Coordenação do Trabalho Pedagógico.
Trabalho pedagógico é o âmago das instituições de ensino, na medida em que o
seu núcleo é o trabalho com o conhecimento, que, por sua vez, é a especificidade
da escola, constituindo-se como a grande finalidade da práxis educativa. A
atividade de Coordenação do Trabalho Pedagógico não se reduz absolutamente
aos coordenadores pedagógicos ou supervisores. Muito pelo contrário, a
Coordenação do Trabalho Pedagógico, no seu autêntico sentido, tem a ver com
todos os sujeitos e com todas as instâncias formativas no interior da escola, e
consequentemente em todas deve se dar, desde a prática mais singular em sala
de aula, até a efetivação do currículo em suas várias dimensões. O livro aborda
temas importantes para o educador: Projeto Político-Pedagógico, Avaliação
Institucional, Papel da Equipe Dirigente, Contribuições da Orientação
Educacional, Papel da Supervisão Educacional/Coordenação Pedagógica, Trabalho
Coletivo, Reuniões Pedagógicas, Currículo, Ciclos de Formação, Planejamento de Sala de Aula, Trabalho com o
Conhecimento, Metodologia de Sala de Aula, Relação Professor-Aluno, Gestão de Sala de Aula, (In)Disciplina, Avaliação
da Aprendizagem, Vestibular, etc. A intenção é propiciar novas aproximações, novos enfoques e articulações, no
sentido sempre de decifrar a tão complexa, fascinante e extremamente necessária atividade educativa, bem como de
buscar alternativas, e assim colaborar com o avanço da prática no interior da sala de aula e da escola, na perspectiva
de uma gestão democrática e libertadora.

MEDIDAS DE SEGURANÇA NA BIBLIOTECA
Como já noticiamos, retomamos os atendimentos presenciais desde o mês de junho de terça a quinta-feira tomando
todas as medidas de segurança necessárias para os usuários, acervo e profissionais da Biblioteca.
O protocolo que adotamos foi elaborado após estudo em literatura técnica especializada e aprovado por nossa Diretoria. Gostaríamos aqui de reforçar alguns dos procedimentos que adotamos:



Limitação da circulação do público no ambiente da Biblioteca;



Acervo fechado para a circulação na estantes;



Livros devolvidos ou doados em quarentena de 14 dias;



Após a quarentena os livros são higienizados e disponibi-

lizados para novos empréstimos.

ACONTECE NA BIBLIOTECA

Inscrições pelo link encaminhado via e-mail.
Texto disponível em nosso acervo ou clicando na imagem do convite.

SELEÇÃO
Por que o motociclista é a grande vítima do trânsito brasileiro?

Conversamos com especialistas para entender os
motivos que levam o motociclista a ser a grande
vítima do trânsito brasileiro.
Dados do Ministério da Saúde apontam que em
2019 os motociclistas foram os condutores que
mais perderam a vida nas vias e rodovias do Brasil,
totalizando 10.674 mortos nessa condição. Dados
do DPVAT acrescentam que, para cada morte, outros 18 motociclistas ficam inválidos.
Diante desses dados, conversamos com especialistas para entender o que nos leva a estes números
tão elevados.
Por que o motociclista ainda é a grande vítima do trânsito brasileiro? [...]

Confira na íntegra aqui

Fonte:Portal do Trânsito

Confira outras matérias selecionadas semanalmente em nosso espaço na Intranet ou no Portal da Escola Pública de
Trânsito.
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