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O ano que abalou 
o mundo

Estão abertas as inscrições para o 
Seminário Internacional "Cem Anos da 
Revolução Russa – 1917: o Ano que 
Abalou o Mundo", que será realizado 
entre os dias 26 e 29 de setembro no 
Sesc Pinheiros. Organizado pela Editora 
Boitempo, o Seminário terá entre seus 
30 conferencistas, o neto de Trotski, 
Esteban Volkov, e a filha de Olga Benário 
e Prestes, Anita Leocádia. Inscrições nas 
bilheterias de todas as unidades do Sesc. 
Mais informações: (11) 3095 9400.

"O lugar do lugar no ensino 
da geografia" reúne relatos de 
professores e alunos de escolas 
públicas sobre o Vale do Ribeira. 
Resultado da pesquisa de doutorado 
de Lisângela Kati do Nascimento, 
o livro é da Editora Humanitas, 
da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da USP. Já 
a Companhia das Letras lança 
"Africanos Livres", da historiadora 
Beatriz Mamigonian. O livro é 
baseado em pesquisa inédita que 
revela a luta para libertar os negros 
trazidos ao Brasil, mesmo após a 
abolição do tráfico de escravos.

Expo Renato Russo

Está em cartaz no Museu da Imagem 
e do Som a exposição Renato Russo, ho-
menagem a um dos maiores ícones da 
música e da juventude brasileira. Além 
das composições, o líder do Legião 
Urbana produziu desenhos, uma peça 
de teatro e projetos cinematográficos 
e ainda colecionava anjos, que podem 
ser conferidos na exposição. Professores 
têm meia-entrada. O MIS fica na Ave-
nida Europa, 158, no Jardim Europa.

Primavera dos Museus
Será entre os dias 18 

e 24 de setembro a dé-
cima-primeira edição da 
Primavera dos Museus. 
O evento reúne mais 
de 900 museus de todo 
o País, que entram em 
temporada de atividades 
especiais. O tema deste 
ano é "Museus e suas Memórias". Confira 
a programação no seu museu preferido!

Arte & Talentos
O Festival Arte & Talen-

tos vai abordar na sua pri-
meira edição, que começa 
no dia 13 de setembro, o mundo do 
trabalho e seus desafios. Serão sete 
espetáculos gratuitos no Auditório do 
Masp, para jovens de escolas públicas 
e ONGs. Veja: @festivalartetalentos

  Participe: 
Assembleia 
Estadual da 
APEOESP no 
dia 15 de 
setembro, 
a partir das 
14h30, na 
Praça da 
República.

Inspiração
 A Feel Filmes está 

selecionando profes-
sores e aspirantes ao Magistério (em 
formação) com histórias inspiradoras 
para um vídeo em homenagem ao 
Dia do Professor. A ideia é destacar a 
energia transformadora da Educação. 
Os selecionados receberão um cachê 
pela participação no projeto. Fale 
com a produtora, através do e-mail 
adrianavieira@me.com.

 Candidata ao Prêmio 
Claudia na categoria Tra-
balho Social, a professora 
Gina Vieira Ponte criou 
o Projeto Mulheres Ins-
piradoras em uma escola pública de 
Brasília. O depoimento da educadora 
é tema da Campanha Seja Mudança da 
Editora SM. O site da campanha (www.
sejamudanca.edicoessm.com.br) trata 
exclusivamente de temas relacionados 
a boas práticas na educação. 

Estudantes do último ano do Ensino 
Médio da rede pública estadual pau-
lista têm redução de 75% no valor da 
taxa de inscrição para o vestibular da 
Unesp, que oferece 7.365 vagas em 
173 cursos de 23 cidades. Mais infor-
mações no site www.vunesp.com.br 


