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Arte&Artesanato
Professora de Arte e Design, Lu-

ciana Dittrich de Siqueira promove 
workshops, oficinas e cursos de Arte 
e Artesanato com pedrarias, tecidos 
e reuso de papel. Mais informações 
através do e-mail ludittrich@gmail.
com e/ou celular (11) 9 9643 6107.

Fiquem Sabendo
Os baixos sa-

lários e as más 
condições de 
trabalho fazem 
com que 172 
professores peçam demissão do Es-
tado a cada mês em São Paulo. Este 
é apenas um dos dados de interesse 
social que o Poder público não divul-
ga, mas que o jornalista Léo Arcoverde 
obteve através da Lei de Acesso à 
Informação. Léo é responsável pela 
agência de jornalismo de dados Fi-
quem Sabendo, que disponibiliza 
informações sobre gastos públicos, 
Segurança, Saúde e Educação, entre 
outras. Acesse www.fiquemsaben-
do.com.br/

Prêmios
Exatas - Estão 
abertas até o 
dia 03 de outu-
bro inscrições 
para o Projeto Elas nas Exatas, que visa 
combater a desigualdade de gênero 
nas escolas, através da divulgação de 
projetos de boas práticas escolares em 
Ciências Exatas. O edital e o formulário 
de inscrição da iniciativa da Fundação 
Carlos Chagas, Instituto Unibanco 
e Fundo de Investimento Social Elas 
estão disponíveis no site www.fundo-
socialelas.org

Redação - A Re-
vista Cult está re-
cebendo inscri-
ções de alunos de 
escolas públicas 
para o concurso 
"Bons textos, boas 

ideias", que vai selecionar as melho-
res redações de alunos do terceiro 
ano do Ensino Médio sobre como a 
escola pode ajudar na formação do 
gosto cultural. Os melhores textos 
serão divulgados no site da Revista 
no Dia do Professor. As redações 
podem ser enviadas até o dia 09 de 
outubro para o e-mail  culteduca-
cao@revistacult.com.br.

Família/escola
Será nesta terça-feira, dia 15, o 

Ciclo de Debates em Gestão sobre 
aproximação família/escola nas po-
líticas educacionais. Pesquisadoras 
do Harvard Family Research Project 
apresentarão as principais tendências 
e resultados das políticas de apro-
ximação família-escola no mundo. 
Promovido pela Fundação Itaú Social, 
o evento gratuito acontecerá das 8h00 
às 12h30 no Masp.

Trânsito Seguro
São José do Rio Preto e Ribeirão 

Preto são as próximas cidades a receber 
os Terapeutas do Trânsito, clowns que 
trabalham para conscientizar moto-
ristas, pedestres e ciclistas sobre a im-
portância do trânsito seguro. O projeto 
será realizado até o final de setembro 
em semáforos de várias cidades. Co-
nheça a ação nas redes sociais através 
das hashtags #TransitandoSeguro e 
#escolhaviver.

Luto
Faleceu no 

dia 04 de se-
tembro no Rio 
de Janeiro o 
professor e historiador Joel Rufino dos 
Santos, considerado um dos maiores 
especialistas em cultura afro no Brasil. 
Joel Rufino foi também escritor e repre-
sentante do Brasil no Comitê Científico 
Internacional para o Projeto A Rota do 
Escravo da UNESCO.

Vencedora do Prêmio Jabuti 
em 2013 na categoria 
Didática e Paradidática, 
a escritora e ilustradora 
Renata Bueno acaba de 
lançar pela Editora do Brasil 
a Coleção Mas..., em que 
desconstrói estereótipos do 
imaginário infantil; destaque 
para Quem Tem Medo?, que 
fala do lobo mau e da mula 
sem cabeça. Também pela 
Editora do Brasil, chega 
às livrarias O Melhor da 
Festa, livro sob medida para 
projetos de contação de 
histórias para os primeiros 
anos do ensino escolar.


