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Dois clássicos de Mário de Andrade acabam de ser adaptados 
para quadrinhos. "Amar, verbo intransitivo" e "Macunaíma" 
integram a Coleção Clássicos Brasileiros em HQ da Editora Ática, 
que completa 10 anos. Destaque ainda para Caetano Galindo, 
que traduziu "Letras (1961-1974) - Bob Dylan", livro com duzentas 
canções que confirmam a atualidade das composições do Prêmio 
Nobel de Literatura. O lançamento é da Companhia das Letras.

Desafio na Escola
Estão abertas as ins-

crições para o 3º Desa-
fio Criativos da Escola, 
iniciativa para premiar 
projetos pedagógicos que 
apresentem ações para 

melhorar as escolas e suas comunidades. 
Os professores podem buscar inspiração 
para a elaboração de projetos no site 
http://criativosdaescola.com.br, que traz, 
além de material de apoio, o regulamen-
to e a ficha de inscrição do Desafio.

Jovens em Movimento
A Ação Educativa 

e o Comitê de Mães 
e Pais em Luta.estão 
promovendo uma série 
de oficinas com o tema 

“OcupAção: Jovens em Movimento”. São 
oficinas gratuitas, direcionadas a jovens, 
que acontecerão aos sábados na Ação 
Educativa (Rua General Jardim, 660, Vila 
Buarque). Estes mês, as oficinas terão os 
seguintes temas:
06/05 -  Feminismos e feminismo negro 
20/05 -  Escola libertária: refletindo 

sobre experiências 

Universidades

Extensão gratuita

Professores que atuam no Ensino 
Médio público podem se inscrever 
para participar do curso de extensão 
universitária "Tô No Rumo: Jovens 
e Escolha Profissional", que a Ação 
Educativa e a Universidade Federal 
do ABC promovem gratuitamente a 
partir do dia 13 de maio. O curso no 
campus Santo André da UFABC vai de-
senvolver atividades focadas em temas 
como escolha profissional e mundo do 
trabalho. Mais informações através do 
telefone (11) 3151 2333.

Excursão
Fundada por edu-

cadores, a Toca da 
Raposa criou uma al-
deia cenográfica para 
receber 50 índios da 
Nação Kuikuro, que integra o Parque 
do Xingu. Trata-se de um intercâmbio 
cultural, que deve terminar no dia 21 
de maio.  A Toca fica em Juquitiba, a 
60 quilômetros da capital. Informações 
sobre excursões escolares, através dos 
telefones (11) 3813 8773 / 4681 2854.

Educação & Paz
Ativista pelo direito das meninas 

à Educação, a paquistanesa Malala 
Yousafzai é a mais jovem Mensageira 
da Paz da ONU. A jovem de 19 anos 
que sobreviveu a um ataque de talibãs 
foi nomeada no dia 10 de abril.

UNESP - Estão abertas as inscri-
ções para o VI Seminário Melhoria da 
Escola Pública, que será realizado entre 
os dias 06 e 09 de junho na Unesp de 
Presidente Prudente. O tema desta 
edição é "Qualidade do Trabalho Do-
cente em Tempos Atuais". O Seminário 
é promovido pelo Grupo de Pesquisa 
de Formação de Professores, Políticas 
Públicas e Espaço Escolar. Mais infor-
mações, através dos telefones: (18) 
3229.5471/ 5472.

USP -  A Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária da USP promove 
nesta quarta-feira, 03 de maio, o I Sim-
pósio USP Rumo ao Envelhecimento 
Ativo, que será realizado na Biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin. Em 
pauta, a relação do envelhecimento 
com a memória, a saúde e o espaço 
urbano. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas através do e-mail 
envelhecimentoativo@hu.usp.br ou 
do telefone (11) 3091 9183.


