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Prêmio

Já estão abertas as inscrições para o 
Edital Gestão Escolar para a Equidade 
- Juventude Negra. Escolas públicas 
e ONGs podem inscrever projetos 
voltados ao enfrentamento das desi-
gualdades raciais no ambiente escolar 
e promoção de qualidade na educação 
de jovens negros. Regulamento e ins-
crições no site www.institutouniban-
co.org.br/juventude-negra

Teatro grátis
Com oito in-

dicações ao Prê-
mio São Paulo 
de Incentivo ao 
Teatro Infantil 
e Jovem, "Peer 
Gynt" está em 
cartaz no Teatro do Sesi, na Avenida 
Paulista. O premiado diretor Gabriel 
Villela adaptou a história de um aven-
tureiro criada por Henrik Ibsen, no 
século XIX. A trilha sonora tem músi-
cas dos Beatles, Queen e The Doors, 
executadas ao vivo. O espetáculo tem 
entrada franca e as reservas para gru-
pos escolares devem ser feitas através 
do telefone (11) 3146 7439.

Calar Jamais!
Já está no ar 

o vídeo 'Calar Ja-
mais', que inte-
gra a campanha 
pela liberdade de expressão do Fórum 
Nacional de Democratização da Comu-
nicação. Ao som da música Cálice, de 
Chico Buarque e Gilberto Gil, estudan-
tes, profissionais e famosos apresen-
tam casos de violação e desrespeito às 
liberdades individuais, que têm ocorrido 
com o avanço do conservadorismo no 
País. Assista na página www.paraex-
pressaraliberdade.org.br

Prêmio Sacy
A subsede Sudoeste da APEOESP 

é uma das apoiadoras do 6º Prêmio 
Sacy, que foi entregue durante festa 
realizada neste final de semana. Entre 
os ganhadores do Prêmio, que desta-
ca iniciativas em defesa da Educação 
e da Cultura Popular, estão repre-
sentantes dos movimentos sociais 
e o secretário municipal de Direitos 
Humanos e vereador recém-eleito, 
Eduardo Suplicy.

Mediação Escolar
Temas recorrentes na Educação, a 

violência e o bullying serão alguns dos 
assuntos abordados no Curso de Me-
diação Escolar que a Dittrich Solutions 
vai oferecer em São Paulo e Lins, em 
turmas nos dias 05 e 19 de novembro. 
Mais informações no blog http://debo-
radittrichmediadora.blogspot.com.br/

Pós com desconto
A Faculdade Cultura Inglesa está 

oferecendo 40% de desconto para 
os professores da rede pública na 
pós-graduação em metodologias do 
ensino e do uso do inglês. A Faculdade 
fica na Rua Maranhão, 416, em Higie-
nópolis. Mais informações através do 
telefone (11) 3666 0630

Professora colunista
Professora em São Bernardo, Lilian 

Hypolito Monges é também colunista 
do site Eu sem Fronteiras, onde já es-
creveu sobre a música no aprendizado 
escolar, o poder do teatro e a impor-
tância do dever de casa. Acesse www.
eusemfronteiras.com.br

Enem: O Inep divulgou o Manual de Redação do Enem. Em 64 páginas, 
ele explica as competências avaliadas e até os critérios usados nas correções. 
O Manual está disponível para download no site http://inep.gov.br

Vencedor do Prêmio Nobel 
de Literatura em 1997, 
o escritor italiano Dario 
Fo morreu no último dia 
13. Dario Fo construiu 
sua obra à esquerda, 
colocando-se ao lado dos 
oprimidos. Seus textos 
mais conhecidos são 
"Morte Acidental de um 
Anarquista" e "Mistero 
Buffero", disponíveis em 
português na Estante 
Virtual, plataforma que 
comercializa livros novos 
e usados. Entre os autores 
nacionais, os mais vendidos 
na Estante são clássicos da 
literatura brasileira, como 
"Memórias Póstumas de 
Brás Cubas". Acesse: www.
estantevirtual.com.br


