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Brasil no Oscar
A an ima-

ção brasileira 
"O Menino e 
o Mundo" está 
entre os indi-
cados ao Oscar 
2016. Com tri-
lha sonora de 
Naná Vascon-
celos e Emi-
cida, o filme 
de Alê Abreu 
conta a história de um menino que sai 
pelo mundo à procura do pai. O diretor 
lançou uma campanha de arrecadação 
de fundos na Catarse, plataforma de 
financiamento coletivo online, para 
conseguir completar o valor necessário 
para a campanha pelo Oscar. Para aju-
dar, basta entrar no site www.catarse.
me/meninonooscar.

Concurso de Redação

Estão abertas as inscrições para 
o 45° Concurso Internacional de Re-
dação de Cartas, realizado no Brasil 
pelos Correios. O tema para este ano é 
"Escreva uma carta a si próprio aos 45 
anos". Poderão participar estudantes 
de até 15 anos de idade. Cada escola 
pode inscrever no máximo duas cartas; 
por isso, os participantes devem ser 
selecionados em sua própria escola. 
O regulamento está disponível no site 
www.correios.com.br.

Cursos
História - O Centro de Docu-

mentação e Memória da Unesp realiza 
no dia 17 um debate com o tema 
"O Brasil na II Guerra Mundial: uma 
página de Relações Internacionais", 
que é título do mais recente livro da 
professora italiana Teresa Isenburg. O 
debate gratuito começa às 18h30, no 
auditório localizado na Praça da Sé, 
108. Informações e inscrições: http://
www.cedem.unesp.br

Psicopedagogia - Estão aber-
tas as inscrições para a pós-gra-
duação em “Neuroaprendizagem 
e Transtornos do Aprender” que o 
Colégio Sion vai oferecer, a partir 
do dia 19 de março, com a coor-
denação da professora Maria Irene 
Maluf, da Associação Brasileira de 
Psicopedagogia. O Colégio Sion fica 
na Avenida  Higienópolis, 983. Mais 
informações: (11) 3258 5715.

Lei de combate ao 
Bullying

Entrou em vigor no último dia 09 a 
lei federal que estabelece o Programa 
de Combate à Intimidação Sistemática 
(Bullying). A lei determina que escolas 
e clubes desenvolvam medidas de 
conscientização, prevenção e combate 
ao bullying, como campanhas educa-
tivas e capacitação de docentes para 
enfrentar o problema.

O Museu Afro Brasil já pode ser 
visitado através do Street View, que 
permite que o internauta veja, em 
qualquer lugar do mundo, parte do 
acervo do Museu, dedicado a artistas 
africanos e afro-brasileiros. O acesso é 
feito através do Google Cultural Insti-
tute: https://www.google.com/cultura-
linstitute/collection/museu-afro-brasil

O Programa USP 
e as Profissões está 
com inscrições aber-

tas para visitas monitoradas. As escolas 
podem inscrever gratuitamente estu-
dantes do Ensino Médio para conhecer 
as unidades de ensino e pesquisa da 
USP. Mais informações através dos te-
lefones (11)  3091 3511 / 3513.

Lygia Fagundes Telles foi 
indicada pela União Brasileira 
de Escritores para concorrer 
ao prêmio Nobel de Literatura 
2016. Imortal da Academia 
Brasileira de Letras, Lygia 
é considerada, aos 92 anos, 
a maior escritora brasileira 
viva. Ela já ganhou os Prêmios 
Camões e Jabuti, entre outros, 
além de ter sua vasta obra 
adaptada para o teatro, 
cinema e TV e traduzida em 
diversos países. Destaque para 
"As Meninas", da Companhia 
das Letras, e "Histórias de 
Amor e Contos Brasileiros" da 
Coleção Para Gostar de Ler da 
Editora Ática.


