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A canção no 
Ensino da História

O 6º Curso de For-
mação para Profes-
sores, realizado pela 
Olimpíada Nacional 
em História do Brasil 
(ONHB) em parceria 
com a Escola de Exten-

são da Unicamp, tem como tema “A 
Canção Popular no Ensino de História”. 
As Inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas através do site www.olimpiada-
dehistoria.com.br

Prêmios
Luz, Câmera, 
Educação! -  A 
CNTE adiou para 
11 de agosto, Dia 
do Estudante, o 
fim do período 
de inscrições para o Concurso “Luz, 
Câmera, Educação!”, que vai selecionar 
vídeos de um minuto com o tema “De-
fesa e Promoção da Educação Pública”. 
As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas através do site www.cnte.org.br

Transformador - Estão abertas as 
inscrições para o Prêmio Professor 
Transformador, que vai destacar as 
boas práticas pedagógicas da Educa-
ção Infantil ao Ensino Médio. O regu-
lamento e a ficha de inscrição estão no 
site www.base2edu.com/premiobett. 
Mais informações: (11) 4210-1031 

Biblioteca para 
professores

Comemorando 32 anos de ativida-
de, o Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação Comu-
nitária lança um novo Portal, com 
amplo conteúdo para os professores, 
como a Plataforma do Letramento e o 
Educação & Participação. Acesse www.
cenpec.org.br

Constituição 
nas Escolas

A 3ª Olimpíada Constitucional 
acontece nesta terça-feira, dia 16, 
no Teatro Tucarena. Estudantes de 
escolas públicas vão escrever sobre 
a liberdade de expressão, durante 
um evento gratuito promovido pelo 
Projeto Constituição nas Escolas. Mais 
informações e inscrições no site www.
constituicaonasescolas.com.br

Música de férias

Professor da USP, o filósofo Vladi-
mir Safatle lança com a cantora Fabia-
na Lian o CD “Músicas de Superfície”, 
com canções ao piano em português, 
espanhol, italiano, francês e inglês.

Recém-lançada, a Série Cem Anos 
da Cripta da Catedral da Sé apresenta 
30 concertos gratuitos com revelações 
da música instrumental e do canto co-
ral, na própria cripta e em outros locais 
de acesso restrito da catedral. Decora-
da com vitrais e esculturas, a cripta da 
Sé abriga personagens fundamentais 
da história da cidade, como Dom Paulo 
Evaristo Arns, falecido em 2016. 

Luto
Gênio da bossa 
nova, João Gilber-
to faleceu no dia 
06 de julho, aos 88 
anos. O seu canto 
hipersensível di-
fundiu a música 

brasileira pelo mundo e eternizou a 
delicadeza de clássicos da MPB.

O jornalista 
Paulo Henri-
que Amorim 
faleceu no úl-
timo dia 10. 
Comprometi-
do com a de-
fesa da demo-
cracia e com as pautas da Educação 
Pública, Paulo Henrique foi corres-
pondente internacional, apresentador, 
escritor e blogueiro. O jornalista lançou 
o seu livro “Quarto Poder”, na sede da 
APEOESP em 2016.

“Brasil: uma biografia não 
autorizada” foi o último 
livro de um dos mais 
engajados intelectuais 
brasileiros, Francisco Maria 
Cavalcanti de Oliveira, o 
sociólogo Chico de Oliveira, 
falecido no último dia 
10. O livro da Editora 
Boitempo aborda o sonho 
não realizado do País do 
Futuro. A Boitempo também 
acaba de lançar “Educação 
contra a Barbárie: por 
escolas democráticas 
e pela liberdade de 
ensinar” organizado pelo 
especialista Fernando 
Cássio, com prólogo do ex-
ministro Fernando Haddad 
e apresentação de Mário 
Sérgio Cortella. 


