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Mostra de Ciências
Com o apoio de 

um professor orien-
tador, estudantes 
de 14 a 20 anos já 

podem inscrever os seus trabalhos para 
a 2ª Mostra Paulista de Ciências e Enge-
nharia. Promovida pela Escola Politécni-
ca da USP, a Mostra vai reunir trabalhos 
nas seguintes áreas: Ciências Agrárias, 
da Saúde, Biológicas, Exatas e da Terra, 
Sociais e Aplicadas e Engenharias. Mais 
informações e inscrições através do site 
www.mostrapaulista.org.br

Professora realiza 
palestras

A professora Anna 
Maria Garzone Fur-
tado está lançando o 
seu segundo livro, “O 
que vai por trás do 
pensamento huma-
no? - Sincronicidade 
histórica?”. O livro 

da Phoenix Editora foi lançado na 
Livraria Cortez. Doutora em História 
e professora aposentada, Anna Maria 
realiza palestras gratuitas em escolas e 
eventos voltados ao Magistério. Con-
tatos com a autora através do e-mail 
annagarzoni@ig.com.br e do telefone 
(11) 3862 6679.

Você escritor
Termina no próximo 

dia 30 o período de ins-
crições para o Concurso 
Cultural “Você escritor”, 
realizado pelo Museu 
da Pessoa. Considerado 
pioneiro na iniciativa de 
documentar redes de memória, antes 
mesmo da popularização das redes 
sociais, o Museu completa 20 anos. O 
livro comemorativo da instituição - “Todo 
mundo tem uma história pra contar” - irá 
publicar a crônica vencedora. Para partici-
par do concurso é necessário enviar uma 
crônica sobre o ex-jogador Raí ao email: 
museudapessoa@editoraolhares.com.br

Filmes que voam
Recém-lan-

çado, o site 
“F i lmes que 
Voam” permi-
te download gratuito de filmes infantis 
brasileiros. O site é uma iniciativa do 
cineasta catarinense Chico Faganello, 
em parceria com a Fundação Telefonica 
Vivo. Os filmes traduzem a diversidade 
cultural do Brasil e podem ser utiliza-
dos para exibição em espaços públicos. 
Acesse www.filmesquevoam.com.br

Nas bancas
A edição de 

julho da Revista 
Fórum traz em 
sua reportagem de capa a degradação 
social provocada pela construção de 
usinas hidrelétricas na região Norte 
do País. Destaque ainda para uma re-
portagem sobre Canudos. A APEOESP 
integra o Conselho Editorial da Fórum. 
Confira nas bancas.

Casa Brasileira
O Museu da Casa Brasileira realiza visi-

tas noturnas a cada quinze dias. Especia-
lizado em design e arquitetura, o Museu 
instalado em uma mansão da década de 
40 tem exemplares de mobiliário desde 
o século XVII e realiza várias exposições 
temporárias. As visitações podem ser 
agendadas para grupos e escolas através 
do telefone (11) 3032 2499.

SERVIÇO: Museu da Casa Brasileira: 
Avenida Faria Lima, 2.705, Jardins

“Canção popular brasileira e 
ensino de história - palavras, 
sons e tantos sentidos”, da 
Editora Autêntica, inaugura 
a Coleção Práticas Docentes. 
O livro da historiadora 
Miriam Hermeto orienta os 
professores para a utilização 
da música como material 
didático. Já “O Canto das 
Musas”, da Companhia 
das Letras, propõe uma 
abordagem criativa para o 
trabalho da literatura em 
sala de aula. O livro, que 
vem acompanhado de um CD 
com poemas musicados, foi 
produzido pelas educadoras 
Aline Evangelista e Cibele 
Lopresti, em parceria com 
o compositor Péricles 
Cavalcanti. A organização é 
de Zélia Cavalcanti.


