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A Fundação SOS Mata 
Atlântica acaba de lançar os 
dois primeiros volumes de 
uma série dedicada ao tema 
socioambiental. "O Azul 
da Mata Atlântica", sobre 
ecossistemas marinhos, e 
"25 anos de mobilização", 
sobre a história da entidade. 
A Fundação está lançando 
também um jogo gratuito 
em 3D que aborda a 
temática da consciência 
ambiental. Os livros são 
vendidos na loja virtual da 
SOS: www.loja.sosma.org.br.

Sugestão de aula nº 23

Cinema: O CineSesc realiza uma 
sessão gratuita seguida de debate do 
filme "Orgulho de Ser Brasileiro" na 
próxima quarta-feira, dia 14, às 19h00. 
O documentário dirigido pelo jornalista 
Adalberto Piotto reúne depoimentos de 
16 personalidades sobre a sensação de 
ser brasileiro. O CineSesc fica na Rua Au-
gusta, 2.075, em Cerqueira César. Esco-
las, universidades e associações poderão 
receber uma cópia do filme. Informe-se 
no site  www.orgulhodoc.com.br.

Cursos:  A partir de 19 de agos-
to, professores e demais funcionários 
da rede estadual de ensino poderão 
inscrever-se no curso de inglês on-line 
oferecido pela Secretaria da Educação. 
Informações no site da Secretaria: 
www.educacao.sp.gov.br

              A Faculdade de Letras 
da USP realiza entre os dias 19 e 21 
de agosto o II Colóquio Autores do Re-
nascimento. As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas no site http://
sce.fflch.usp.br/node/1434.

A estrada de ferro de Araraquara 
e outros símbolos do interior paulista 
ilustram as histórias dos livros da profes-
sora Sônia Maria Marques. "Pedaços de 
uma Vida" e "O Milagre da Vida" foram 
editados pela Scortecci. A professora 
também tem um blog, onde fala de lite-
ratura, pintura e religião. Acesse http://
soniamariamarques.blogspot.com

Autismo
O médico Drauzio Varella 

comanda a série ‘Autismo: 
Universo Particular’, no Pro-
grama Fantástico da TV Glo-

bo. Em pauta, a vida de pacientes do 
transtorno, as dificuldades na escola 
e a inserção no mercado de trabalho.

Prêmio de Direitos 
Humanos

Será lançado nesta 
segunda-feira, dia 
12, no Rio de Janeiro, 
a segunda edição do 
Prêmio Juíza Patrícia 
Acioli de Direitos Hu-
manos, que conta com três categorias: 
Redação do Ensino Fundamental, ex-
clusiva aos estudantes da Rede Pública 
de Ensino de todo o País, Trabalhos 
Acadêmicos e Práticas Humanísticas. 
Mais informações e inscrições: www.
amaerj.org.br/premio

Estreou no último dia 5 "Contra-
ponto", um programa de entrevistas 
idealizado por sindicalistas e ativistas 
de movimentos sociais. O programa 
será transmissão ao vivo, nas primeiras 
segundas-feiras de cada mês, através 
dos sites do Sindicato dos Bancários, 
Rede Brasil Atual e Centro de Estudos 
da Mídia Barão de Itararé e, depois, 
ficará disponível também no Youtube. 

Estreia

12 de agosto é Dia Nacional das 
Artes. Inúmeros livros, sites e exposições 
estimulam a inserção das crianças e 
jovens no mundo das artes. Destaque 
para os Programas Educativos dos prin-
cipais museus de São Paulo, que tam-
bém estão abertos a excursões escolares 
gratuitas. Há também coleções, como 
a LerArte para Pequenos, da Editora 
do Brasil, que reúne histórias curtas e 
divertidas sobre pintores e suas obras. 


