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A música de Gonzagão 
como você nunca ouviu

Em comemora-
ção aos cem anos 
de Luiz Gonzaga, 
o Sesc Pinheiros 
realiza durante 
todo o mês de ju-
nho o Projeto Lua 
Cheia de Baião. En-
tre os destaques 
da programação, 

show gratuito de Vavá Rodrigues e Banda 
no próximo sábado, dia 16. Os músicos 
farão um mix entre o baião, o xote e o 
xaxado e ritmos como o jazz e o blues. 
O show começa às 16h00 na Praça do 
Sesc Pinheiros, na Rua Paes Leme, 195.

Excursões
O Programa USP e as Profissões 

chega ao Instituto de Biociências da 
Universidade no dia 23 de junho. O 
Programa, que oferece palestras e 
visitas monitoradas aos estudantes 
de ensino médio, é gratuito. Mais 
informações no site www.usp.br/prc 
ou através dos telefones (11) 3091 
3511 / 3513.

Educação & Cultura
Começa no próximo domingo, dia 

17, o 4º Congresso Marista de Educação. 
O Congresso vai reunir no Palácio das 
Convenções do Anhembi personalidades, 
como o escritor Ariano Suassuna, indica-
do ao Prêmio Nobel de Literatura 2012. 
O tema desta edição é “Espaçotempos 
e horizontes na educação de infâncias e 
juventudes”. Informe-se no site www.
congressomarista.com.br

Violência nas escolas
Um debate sobre a violência nas 

escolas marcou o lançamento da 
Rede pela Valorização dos Docentes 
Latino-Americanos, no último dia 7, na 
Venezuela. A Rede é uma articulação 
que une professores, pesquisadores e 
interessados em educação de diversos 
países da América Latina. Participe: 
http://vozesdaeducacao.org.br/

Prêmios

 Estão abertas as inscrições para a 
4ª Olimpíada Nacional em História do 
Brasil, uma iniciativa do Museu Explo-
ratório de Ciências da Unicamp para 
premiar estudantes e professores de 
todo o País. O regulamento e a ficha 
de inscrições estão disponíveis no site 
www.mc.unicamp.br

 O tema para a Olimpíada de Filo-
sofia do Estado de São Paulo 2012 é 
“Qual é o custo social do progresso?”. 
Inscrições gratuitas no site http://olim-
piadadefilosofiasp.wordpress.com.

 Foram prorrogadas até o dia 30 de 
junho as inscrições para a o Prêmio Ana 
(Agência Nacional de Águas). Entre as 
oito categorias que serão contempla-
das, há uma dedicada exclusivamente 
ao ensino. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no site da Agência: 
www.ana.gov.br/premio

 O Prêmio Escola Voluntária está 
com inscrições abertas para sua 12ª 
edição. As inscrições podem ser feitas 
pela internet no site www.escolavo-
luntaria.com.br.

Maratona Fotográfica
São Paulo, Campinas e Ribeirão 

Preto estão entre as cidades que par-
ticiparão da Maratona Fotográfica 
Fnac 2012, que vai reunir fotógrafos 
amadores no dia 30 de junho. Os 
participantes que conseguirem as me-
lhores imagens serão premiados com 
câmeras. As inscrições podem ser feitas 
a partir do dia 15 no Facebook www.
facebook.com/FnacBrasil/maratona.

Participe: 
Assembleia Estadual 
dos Professores com 
paralisação - 15/06, a 
partir das 15h00, na 
Praça da República.

Dois lançamentos da 
Edufscar retratam o passado 
escravista e a luta contra 
o preconceito. O professor 
norte-americano George Reid 
Anderson escreveu “América 
Afro-Latina - 1800 a 2000”, 
sobre a os descendentes 
africanos na América Latina. 
Já o livro autobiográfico 
“Malunga Thereza Santos 
- A história de vida de uma 
guerreira” inaugura a 
Coleção África e Diáspora. 
Confira nas livrarias!


