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Uma ex-aluna do Colégio 
Caetano de Campos reuniu 
em livro parte da história 
da primeira escola de 
normalistas de São Paulo. 
Em “Memórias de Uma Aluna 
Bem (e Mal) Comportada”, 
da Luna Editorial, Wilma 
Schiesari-Legris resgata 
a história da escola onde 
estudou até 1965, quando o 
Caetano funcionava na Praça 
da República. À venda na 
Livraria Cultura, o livro pode 
ainda ser encomendado 
através do e-mail paulo.
schiesari@afas.com.br.

Mestres do Renascimento
C o m e n t r a d a 

gratuita, a exposi-
ção "Mestres do Re-
nascimento - Obras 
Primas Italianas" já 
atraiu mais de 50 mil 
pessoas ao Centro 

Cultural Banco do Brasil.  As obras ex-
postas, selecionadas em vários acervos 
italianos, foram criadas por Michelan-
gelo, Rafael, Tintoretto e outros ícones 
renascentistas. A exposição fica aberta 
de quarta a segunda e o Centro Cultu-
ral Banco do Brasil fica na Rua Álvares 
Penteado, 112, no Centro.

Sugestão de aula nº 22
O  C e n t r o 

Cultural Banco 
do Brasil criou 
um site com as 
obras e a bio-
grafia dos Mestres do Renascimento. 
Trata-se uma bem elaborada aula sobre 
o apogeu do movimento renascentista, 
que abrange obras produzidas entre 
1435 e 1508. Há ainda oficinas temáti-
cas e visitas orientadas à exposição em 
cartaz em São Paulo. O telefone para 
o agendamento de visitas e excursões 
escolares é (11) 3113 3649 e o site 
www.renascimentonoccbb.com.br

Dia Nacional da Saúde
05 de agos-

to foi escolhido 
como o Dia Na-
cional da Saúde 
por ser aniver-
sário do médico 

Osvaldo Cruz. O site da APEOESP traz 
publicações voltadas à categoria sobre 
o tema. Há uma cartilha sobre Saúde 
dos Professores e também o Boletim 
do Laço Vermelho, sobre o combate e 
prevenção à Aids. Confira!

1º de Maio de 2014

A CUT-SP já começou a preparar as 
ações do 1º de Maio 2014, que terá 
como tema "Comunicação: O Desafio 
do Século". A data quase coincide com 
o aniversário de 30 anos da CUT São 
Paulo, inaugurada no dia 29 de abril de 
1984. Entre as atividades propostas para 
o calendário desta dupla comemoração 
estão debates sobre o tema e um Semi-
nário Internacional sobre Comunicação.

Grátis
Sarau - O Quilom-

bhoje Literatura realiza 
na Casa das Rosas um 
sarau gratuito no dia 10 
de agosto. O Sarau Afro Mix vai reunir, 
a partir das 15 horas, músicos e poe-
tas que poderão ainda acompanhar a 
palestra "Eu pareço suspeito?" sobre o 
combate à violência racial. A Casa das 
Rosas fica na Avenida Paulista, 37.

Direitos Humanos -  O Cursinho 
da Poli está realizando na sua unidade 
da Lapa um Ciclo sobre Direitos Huma-
nos, com palestras, sessões de cinema 
e aulas sobre "Ditadura: História e 
Memória". Mais informações através 
do telefone (11) 2145 7654.

Expoflora
A Expoflora colocou à venda o último 

lote de ingressos com desconto para o 
evento, que será realizado a partir do 
próximo dia 30 de agosto em Holambra. 
As vendas com desconto são realizadas 
para grupos de 8 a 20 pessoas. Mais 
informações: (19) 3802 1499 ou e-mail 
reservas@expoflora.com.br.

Fique atento: Termina no dia 12 de 
agosto o prazo para que professores 
do Ensino Fundamental II da rede pú-
blica de todo o País indiquem os livros 
que serão adotados por suas escolas 
em 2014, através do Plano Nacional 
do Livro Didático. Informe-se no site 
http://www.fnde.gov.br/programas/
livro-didatico.


