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Rádio Brasil Atual
Já está no ar a Rá-

dio Brasil Atual FM. A 
emissora foi lançada, 
no dia do aniversário 

de 29 anos da CUT, como uma rede de 
informações dos trabalhadores. A Rádio 
pode ser sintonizada na frequência 98,9 
FM em São Paulo, 93,3 FM no litoral 
paulista e 102,7 FM no noroeste paulista.

Prêmios
Estão abertas as 
inscrições para o Prê-
mio Viva Leitura da 
Fundação Biblioteca 

Nacional, que tem entre suas três 
categorias destaque para os trabalhos 
realizados nas escolas. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas no 
site www.premiovivaleitura.org.br.

O Concurso Nacional 
de Redação e Desenho 
da Abracopel para alu-
nos da rede pública de 
ensino teve suas inscri-
ções prorrogadas até o dia 21 de setem-
bro. O tema do concurso é "Eletricidade 
com segurança". Professores e alunos 
serão premiados. Veja o regulamento 
no site www.abracopel.org.br

O Festival Literatu-
ra em Vídeo 2012 é 
voltado para educa-
dores e estudantes e 

tem como objetivo, incentivar o hábito 
da leitura. O site do Festival traz vídeo-
-aulas e oficinas sobre a adaptação 
visual de obras juvenis. As inscrições vão 
até o dia 30 de setembro. Informe-se no 
site www.literaturaemvideo.com.br

O Portal Planeta Educação está há 10 
anos no ar com conteúdo sobre Edu-
cação para pais, professores e alunos; 
inclusive artigos que debatem impor-
tantes aspectos da vida escolar. Acesse 
www.planetaeducacao.com.br

  O Cursinho da Poli realiza rodas 
de leitura com as obras obrigatórias 
para os  vestibulares da Fuvest e da 
Unicamp. As próximas rodas serão nos 
dias 16 e 23 de setembro nas unida-
des Lapa, Itaquera e Santo Amaro do 
cursinho.

  O YouTube tem uma videoteca on-
line que inclui filmes nacionais adapta-
dos de obras literárias obrigatórias para 
os vestibulares da Fuvest e Unicamp. 
É o Canal YouTube Filmes Brasileiros 
Completos, com 140 títulos.

  Um estudante de Lins ganhou 
17 provas internacionais de Física, 
Linguística e Astronomia. Ivan Tadeu 
Ferreira decidiu compartilhar o segredo 
do sucesso com outros estudantes. Ele 
mantém um site com dicas de estudo: 
www.olimpiadascientificas.com

Tempos de escola

Uma seleção de histórias de alu-
nos e professores sobre os momen-
tos passados na escola é destaque 
do acervo do Museu da Pessoa, que 
já conta com mais de 10 mil relatos 
de vida. As excursões ao Museu, 
localizado na região central da ca-
pital, podem ser agendadas através 
do telefone (11) 2144 7150. Para 
conhecer os depoimentos da seção 
"Tempos de escola", acesse www.
museudapessoa.net.

Língua Portuguesa
A Operadora Vivo lançou um servi-
ço telefônico com dicas de Língua 
Portuguesa. Vivo Português com o 
Professor Pasquale oferece conteúdos 
divididos em temas como acentuação, 
conjugação e concordância verbal e 
nominal. O serviço para assinantes é 
pago. Informe-se através do site www.
professorpasquale.com.br

Uma equipe de oito 
pesquisadores da Escola 
de Comunicações e 
Artes da USP monitorou 
durante mais de um ano 
textos e imagens sobre 
os professores do Ensino 
Básico nas mais diversas 
mídias. As conclusões estão 
no livro "Educomunicação: 
Imagens do professor na 
mídia", organizado pelo 
Professor Adilson Citelli e 
editado pela Paulinas.


