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Sonhos não envelhecem
A estudante Aurelina Amélia de 

Souza foi homenageada na Assembleia 
Legislativa de São Paulo. Aluna do 1º 
ano do Ensino Médio do EJA na EE 
Reverendo Jacques Orlando, localizada 
no Jardim São Luiz, Aurelina tem 75 
anos de idade, e trabalhou como em-
pregada doméstica, copeira, costureira 
e em outras funções até conseguir 
realizar o sonho de estudar.

Teatro
MASP - O Masp encerra 
no dia 30 de setembro o 
Ciclo de Oficinas relaciona-
do à exposição "Toulouse-
-Lautrec em Vermelho" . Às 
18h00, será realizado, no vão livre do 
Museu, o Kabaré Antropofágico em Ver-
melho, uma performance gratuita, que 
envolve música, poesia, dança e teatro.

Sorocaba - Basea-
do na obra do dra-
maturgo britânico 
Harold Pinter, o 
espetáculo "Isso é 

tudo: O homem e a mulher" terá duas 
sessões no Espaço Cultural Ana Duarte. 
O espetáculo é uma seleção de textos 
sobre relacionamentos. Sessões nos 
dias 30 de setembro e 1º de outubro 
no Espaço, localizado no Jardim Maria 
Eugênia, em Sorocaba.

É primavera!
A pr ima-

vera começou 
no último dia 
22, com a re-
vitalização dos 
jardins da Casa das Rosas, que abriga o 
Espaço Haroldo de Campos de Poesia 
e Literatura. Foram plantadas quase 
500 mudas de rosas para restaurar 
o projeto paisagístico da Casa, que é 
uma das últimas construções originais 
da década de 30 na Avenida Paulista.

Cidadania - O 13º "En-
contro Educação e Parti-
cipação - A escola como 
centro da cidadania" vai 
acontecer, no Sesc Cam-
pinas, no dia 04 de ou-
tubro, durante a Semana 
da Educação. O tema desta edição é 
“Protagonismo Juvenil: o que muda 
nas relações entre alunos e educa-
dores?”. A programação está no site 
http://semanadaeducacao.org.br/

Tecnologia - Com oficinas e debates, 
a Expo "Educação +Tecnologia + Fu-
turo"  vai reunir professores em temas 
relacionados à inovação tecnológica 
como aliada à Educação do século 
XXI. O evento acontece no dia 27 de 
setembro, na Unibes Cultural, na Rua 
Oscar Freire, 2500, no Sumaré.

Filhos da revolução
O mais recente 

destaque na seção 
Teses e Dissertações 
do site da APEOESP é 
a tese de doutorado 
do historiador Daniel 
Cantinelli Sevillano. "Pro dia nascer 
feliz? Utopia, distopia e juventude no 
rock brasileiro na década de 1980" 
analisa o papel do rock brasileiro para 
os jovens que viveram sua infância, 
ainda sob a ditadura.Dois anos das ocupações

A primeira onda 
de ocupações das 
escolas estaduais 
paulistas completa 

dois anos em novembro. Para destacar 
a importância do movimento, a Agência 
Porvir lança o Guia "Participação dos Es-
tudantes na Escola", que tem download 
gratuito através do site www.porvir.org

Criativos da Escola
Termina no dia 1º de outubro o 

período de inscrições para o Desafio 
Criativos da Escola, que vai premiar 
projetos educacionais transformado-
res. Regulamento e inscrições no site 
http://criativosdaescola.com.br/

A escritora Marina 
Colasanti acaba de ganhar 
o Prêmio Iberoamericano 
SM de Literatura Infantil e 
Juvenil. "Tudo tem princípio 
e fim" é o seu livro mais 
recente. Destaque também 
na Editora SM, "Ensinar 
e Aprender no Século 
XXI", livro que reúne 
experiências educacionais 
de Cingapura, Chile, China, 
Índia, México e Estados 
Unidos, tendo como foco 
as competências essenciais 
para este século.


