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Acaba de estrear nos cinemas 
brasileiros o musical "Os Miseráveis". 
O clássico do francês Victor Hugo 
ganhou também readaptação assinada 
por Walcyr Carrasco e relançada agora 
pela Editora Moderna. 
"Os Miseráveis" conta a história do ex-
presidiário Jean Valjean, que se passa 
em plena Revolução Francesa, durante 
o século XIX.

Sugestão de aula nº 1
A partir desta edição, o Boletim 

Educacional passa a publicar suges-
tões de aula e propostas de atividades 
pedagógicas. Neste início de ano 
letivo, lembramos que 2013 marca o 
centenário do nascimento de Rubem 
Braga. Considerado um dos maiores 
cronistas brasileiros, o capixaba nasceu 
em 12 de janeiro de 1913. Algumas 
de suas obras serão relançadas neste 
ano. O centenário também será tema 
de escolas de samba.Cursos

Desconto - Associados à APEO-
ESP têm 10% de desconto nos cursos 
oferecidos pela PUC através da Cogeae. 
Destaque neste início de ano para os 
cursos de Pedagogia Hospitalar e Teatro 
Para Facilitar a Comunicação. Mais infor-
mações através do telefone  (11) 3124 
9600 ou do site www.pucsp.br/cogeae

Grátis - A Unifesp está com ins-
crições abertas para um curso gratuito 
de Atendimento Escolar Hospitalar. 
Destinado a profissionais de diversas 
áreas, principalmente professores, o 
curso é focado na área de oncologia 
pediátrica. Informe-se na Pró-Reitoria 
de Extensão da Unifesp: www.epm.br 
ou telefone (11) 5576 4966.  Já estão abertas as inscrições para 

o 8º Desafio BM&F/BOVESPA, 
competição educativa  para disseminar 
os conceitos de planejamento financei-
ro e investimento para estudantes do 
ensino médio. Professores e escolas 
das equipes vencedoras também serão 
premiados. As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas através do site www.
desafiobmfbovespa.com.br.

 Estão abertas as inscrições para o 
Projeto Redigir, um curso ofereci-

do pelos alunos da Escola de Comuni-
cações e Artes da USP para estudantes 
com mais de 16 anos. Informações 
através do telefone (11) 3091 1499 
ou do site www.projetoredigir.com.

Banca virtual
A Biblioteca Mário de Andrade 

oferece aos leitores versões digitais de 
24 revistas da Editora Abril. Com um 
dos maiores acervos do País, a Mário 
de Andrade utiliza a plataforma de 
conteúdo digital Iba e também pro-
move exposições sobre a história da 
imprensa brasileira. A hemeroteca fica 
na Rua Dr. Bráulio Gomes, 125, ao 
lado do prédio principal da Biblioteca 
localizada na Rua da Consolação, 94, 
região central da capital.

On-line
@ O Portal Educar Para Crescer 

colocou no ar uma série de re-
portagens sobre a volta às aulas, 
incentivando a valorização da escola 
como espaço de aprendizagem. Acesse  
www.educarparacrescer.abril.com.br

@ Já o Planeta Educação acaba de 
lançar o aplicativo ‘O que vou 

fazer hoje?', para auxiliar os profes-
sores na aplicação da Aprendizagem 
Sistêmica, um método que facilita a in-
teração em sala de aula. Informe-se no 
site www.planetaeducacao.com.br

GIL 70
"Gil 70" comemora os 70 anos de 

idade e 50 de carreira de Gilberto Gil, 
em instalações que exploram diversas 
linguagens artísticas. Caetano Veloso, 
Augusto de Campos e Adriana Calca-
nhoto são alguns dos autores destas ins-
talações. A exposição está em cartaz no 
Itaú Cultural, na Avenida Paulista, 149.


