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Fundador da célebre Escola da 
Ponte, o educador português José 
Pacheco participa de palestra 
gratuita neste Dia do Professor em 
São Paulo, no lançamento do livro 
"Crônicas Educação", na Livraria 
Saraiva do Morumbi Shopping. No 
livro publicado pela Editora Nossa 
Cultura, Pacheco fala sobre os 
paradigmas e os pilares do sistema 
educacional. Confira!

Foi lançada simultaneamente em 
Nova York e Paris a Campanha Mundial 
"Better Education for a Better World" 
(Educação Melhor para um Mundo 
Melhor)”. A APEOESP e a CNTE partici-
param do lançamento, que ocorreu no 
último dia 04, com representantes da 
Unesco e da Internacional da Educação.

Sugestão de aula nº 32
O Dia do Pro-

fessor rende inú-
meras sugestões 
de aula. Uma boa 
dica para os pri-
meiros anos do En-
sino Fundamental 
é a história do "Tio 
Pepe - O Professor 
de Música", livro 
da Editora Saraiva sobre um professor 
muito criativo que usa o guarda-chuva 
como instrumento de percussão. O livro 
foi escrito e ilustrado por Tânia Ricci.

Bienal de Artes
 Um documentário inédito relata 

como professores reagem à Bienal Inter-
nacional de Artes de São Paulo. O Sesc TV 
exibe nos dias 19 e 23 de outubro o do-
cumentário "Olhar, Pensar, Aprender", que 
conta a experiência de cinco professores, 
vencedores do Prêmio Arte na Escola Ci-
dadã, na Bienal. Confira no Canal Sesc TV 
ou on-line: www.sesctv.org.br/aovivo.

  Está em cartaz na Fundação Bienal 
de São Paulo a exposição "30 X Bienal 
– Transformações na Arte Brasileira da 
1ª à 30ª edição". A exposição gratuita 
reúne obras de 250 artistas que partici-
param das bienais desde 1951. Confira 
no Parque do Ibirapuera até o dia 08 de 
dezembro. Vale destacar que o Parque 
está funcionando 24 horas nos finais de 
semana, desde o último dia 28. Das 5h00 
de sábado até as 24h00 de domingo, 1/3 
do parque, localizado próximo ao Obe-
lisco, permanece aberto, com diversas 
atividades. A entrada é pelo portão 2.

Prêmios
 Estão abertas as inscrições para o 

Prêmio FNAC Novos Talentos da Literatura, 
que vai selecionar dez contos inéditos para 
um livro que será lançado pela Editora 
Novo Século. Mais informações e inscri-
ções no blog www.blog.fnac.com.br.
 Estudantes de 13 a 17 anos têm 

até o dia 29 de outubro para inscrever-
-se no Prêmio Jovens de Responsa”, 
que vai destacar fotografias, ilustrações 
e músicas sobre o tema “O que pega 
bem para evitar o consumo de bebida 
alcoólica antes dos 18 anos?”. Inscri-
ções através do Facebook Na Responsa 
(www.facebook.com/naresponsa).

Cinema
 Com o início dos desfiles da São 

Paulo Fashion Week, o Centro Cultural 
Banco do Brasil abre o seu 8º Circui-
to de Moda e Arte, com exposições, 
performances, palestras e exibição de 
filmes. Entre os destaques, clássicos 
como "A Doce Vida" e "Cinderela em 
Paris". Confira a programação comple-
ta no site www.galeriacentral.org ou 
através do telefone (11) 3113 3651.

Educação para um 
Mundo Melhor

 O Cine Reserva Cultural está 
distribuindo ingressos gratuitos para 
professores e outros profissionais da 
Educação através do Projeto Cinema 
Social. Os ingressos disponíveis para 
novembro devem ser retirados até o 
dia 15 de outubro. Mais informações 
no site www.catracalivre.com.br.


