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Piracicaba realiza 
Baile em Homenagem 
aos Professores

Já estão disponí-
veis na subsede da 
APEOESP em Piracica-
ba os ingressos para o 
1º Baile do Hawai dos 
Professores, que será 
animado pela Banda 
Conexão Nacional. 
Realizado em parce-
ria com o Sinpro, o 
Baile vai acontecer no Teatro São José 
de Piracicaba na noite do dia 11 de 
outubro. Para retirar o convite, basta 
apresentar um comprovante de filiação 
e contribuir com um litro de leite para a 
ONG Casa de Miquéias. Informações na 
subsede de Piracicaba: (19) 3433 6956.

Grátis

"Aquele que deu à luz muitas vidas.
Amou e foi Amado de verdade. São Jorge 
de todos os santos.

Amado Jorge Amado"

Em comemoração ao centenário de 
Jorge Amado, os atores do Instituto 
Brincante montaram um espetáculo de 
canto, dança e tradições populares em 
homenagem ao escritor baiano. "Ama-
do" tem sessões gratuitas aos sábados 
e domingos e apresentações exclusivas 
para escolas às quintas e sextas. O Te-
atro da Fiesp fica na Avenida Paulista, 
1313. O telefone é (11) 3146 7439.

Multidisciplinar
Cinema: Ação educativas que in-
centivam o uso do cinema no proces-
so de ensino, como o Cine-Educação 
realizado pela Cinemateca, integram 
agora uma rede chamada Mapas 
Coletivos, que permite ao usuário co-
nhecer projetos pedagógicos ligados 
ao cinema e ainda cadastrar outras 
iniciativas. Acesse www.mapascole-
tivos.com.br

Contação de histórias: A 
Companhia de Teatro Dona Conceição 
realiza sessões de contação de histó-
rias em escolas, bibliotecas e outros 
espaços comunitários. Informações 
com a atriz Janaína Sant'Ana, no te-
lefone (11) 9 8927 7421

Música: A banda de rock EX4 aju-
da a combater o bullying e as drogas 
em escolas públicas há quatro anos. 
Informe-se no site http://ex4.com.br/

O Cursinho Popular realiza palestras 
gratuitas sobre as principais obras 
literárias abordadas no vestibular. 
Informações e inscrições através do 
telefone (11) 3258 1436. O Cursinho 
fica na Rua da Consolação, 1.909, no 
centro da capital.

Prêmios

Olimpíada de Geografia - Estão 
abertas as inscrições para a Olimpíada 
de Geografia da Revista National Geo-
graphic Brasil. Podem participar alunos 
que cursam os dois últimos anos do 
Fundamental II e a primeira série do 
Ensino Médio. As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas no site www.
viagemdoconhecimento.com.br

Ecofuturo - O Instituto Ecofuturo 
prorrogou até o dia 15 de outubro 
o prazo de inscrições do 3º. Prêmio 
Ecofuturo de Educação para a Sus-
tentabilidade. Os professores podem 
participar com trabalhos com o tema 
"“Rio +20 e eu com isso?”. Mais in-
formações: www.ecofuturo.org.br/
premioecofuturo

Educonexão - Com o tema “O 
mundo pode ser melhor?”, o NET 
Educação lança o 1º Concurso Cultural 
Educonexão. As inscrições devem ser 
feitas em grupos compostos por um 
professor mediador e estudantes de 
14 a 19 anos, que deverão produzir 
um vídeo mostrando sua contribuição 
para um mundo melhor. Acesse www.
neteducacao.com.br


Chega às livrarias a 3ª 
edição do livro Momentos 
de Música Brasileira, da 
professora Lea Freitag. O 
livro retrata a evolução 
do cancioneiro nacional, a 
partir da obra de grandes 
artistas, como Carlos Gomes, 
Bidu Sayão e Chiquinha 
Gonzaga. "Momentos de 
Música Brasileira" tem 
prefácio do compositor 
Camargo Guarnieri e está 
à venda na Livraria Cultura 
do Conjunto Nacional.


