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A Editora da Universidade 
Federal de São Carlos está 
completando 20 anos. Entre 
os primeiros livros publicados, 
destaque para “Poesia e 
Política nas Canções de Bob 
Dylan e Chico Buarque”, de 
Lígia Vieira César, que está 
no catálogo da EdUFSCar 
desde 1993. Confira também 
nas livrarias “Estética 
Marginal Volume II”, que a 
Editora Zupi acaba de lançar 
em homenagem ao Dia do 
Graffiti, comemorado em 
27 de março. O livro foi 
organizado pelo designer 
Allan Szacher.

AfroEducação
Os 10 anos da Lei 

Federal 10.639/03, 
que trata do ensino da 
História e da Cultura 
Afro, serão comemo-
radas a partir de práticas educomuni-
cativas no evento “Educomunicação 
tem cor”, que será realizado no dia 
06 de abril, sábado, no Sindicato dos 
Jornalistas. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no site www.afro-
educacao.com.br

Sugestão de aula nº 8
A recente exuma-

ção dos restos mortais 
de D. Pedro I e suas 
mulheres acrescentou 
novidades à História 
da Família Real bra-
sileira. O assunto é 
tema da reportagem 

de capa da edição de março da Revista 
História Viva, que traz um dossiê sobre 
o Imperador, as imperatrizes e a Mar-
quesa de Santos. Confira nas bancas!

Concurso cultural
A educação na prevenção ao uso de 

drogas é tema dos concursos de cartazes, 
fotografia, vídeos, música e monografia pro-
movidos pela Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas do Ministério da Justiça (Senad/
MJ). As inscrições podem ser feitas até o dia 
15 de maio no site www.senad.gov.br

Fique de olho nas 
Olimpíadas

Uma série de premiações destaca o 
trabalho de estudantes e professores 
das mais variadas disciplinas. São as 
Olimpíadas de Conhecimento. Conhe-
ça as principais:
 Olimpíada Brasileira de Química;
  Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas;
  Olimpíada Brasileira de Astronomia 

e Astronáutica;
  Olimpíada de Geografia - Viagem 

do Conhecimento;
 Olimpíada Brasileira de Biologia;
 Olimpíada de Informática;
  Olimpíada Brasileira de Saúde e 

Meio Ambiente;
  Olimpíada Brasileira de Física das 

Escolas Públicas;

Filmes
“Carregado-

ras de Sonhos” 
retrata as traje-
tórias de quatro professoras e foi produ-
zido pelo Sintese, em 2009. Em 2011, 
o Sinpro e o Centro de Estudos da Voz 
produziram "Minha Voz. Minha Vida", 
para conscientizar os professores sobre 
a importãncia dos cuidados com a voz.

Os dois filmes foram dirigidos pelo 
cineasta Deivison Fiuza, jornalista 
oriundo do movimento social que ago-
ra está trabalhando na produção de 
outros curta-metragens de formação. 
Fale com o cineasta através do e-mail 
deivisonfiuza@yahoo.com.br.

Síndrome do Respeito
Em homenagem ao Dia Internacional 

da Síndrome de Down, comemorado em 
21 de março, foi inaugurada na Galeria 
Olido a exposição "Pintou a Síndrome 
do Respeito". São fotografias, pinturas 
e desenhos produzidos pelos alunos do 
Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural. 
Confira até o dia 21 de abril na Avenida 
São João, 473, no centro da capital.

Jovens Urbanos 
é um programa educativo do Cenpec, que 
incentiva adolescentes a ocuparem espaços 
onde estão concentradas as práticas juvenis 
relacionadas ao lazer, saúde, esportes e 
cultura. O guia do Programa é distribuído 
gratuitamente na Internet http://cenpec.
org.br/programa-jovens-urbanos


