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Acaba de chegar às livrarias "Volta ao Mundo em 13 
Escolas", livro que reúne iniciativas  educacionais 
selecionadas durante uma jornada a nove países realizada 
pelo jornalista André Gravatá, a psicóloga Camila Piza, a 
empreendedora Carla Mayumi e o engenheiro Eduardo 
Shimahara. O livro é uma produção do Núcleo de Educação 
e Aprendizagem da Fundação Telefônica Vivo.

Exposições
  O Mu-

seu da Língua 
Po r t u g u e s a 
inaugura no 
dia 22 a expo-
sição "Cazuza 
m o s t r a  s u a 
cara", sobre a 
trajetória do 
c o m p o s i t o r 
que tornou-se 
ícone da juven-
tude brasileira. 
Trata-se da primeira exposição que o 
Museu realiza sobre um criador que 
destacou-se como compositor e não 
como escritor. Confira na Praça da Luz, 
no centro da capital. Aos sábados, a 
entrada é franca.
 "Resistir é Preciso" retrata 

a luta da imprensa contra a ditadura 
através de obras de arte, cartazes, fo-
tografias e vídeos que podem ser vistos 
no Centro Cultural Banco do Brasil e 
Centro Cultural dos Correios, ambos no 
centro da capital.  A exposição, orga-
nizada pelo Instituto Vladimir Herzog, 
tem entrada gratuita.

Sugestão de aula nº 33
O Brasil celebra os 

100 anos do poeta 
e compositor Vini-
cius de Moraes com 
uma série de progra-
mas nas TVs, rádios 
e Internet, além de 
shows e lançamento 
de livros em várias 
cidades. O poeta e 

diplomata nasceu no dia 19 de ou-
tubro de 1913 e faleceu em 1980. 
Informações sobre a sua vasta obra e 
biografia podem ser encontradas no 
site www.viniciusdemoraes.com.br.

 Autor de dois 
livros, o professor de 
Sociologia e Filosofia 
Vinicius Sanchez foi 
manchete do Jornal 
O Liberal, de Araçatu-
ba. A reportagem "A 
busca pelo sonho e 
a vontade de educar" 
fala dos livros "Lutas, 
Desafios e Conquistas" e "Volta para 
Minha Escola", e do trabalho em sala 
de aula do professor de apenas 22 
anos de idade. Contatos com o autor 
através do e-mail  vinicius.sanchez@
hotmail.com.br
 A equipe da handebol masculino 

categoria mirim da EE Profª Maristela 
Vieira, localizada em São Bernardo, foi 
a única representante de uma escola 
pública paulista na final da categoria e 
já está selecionada para participar do 
Campeonato Sul-Americano da moda-
lidade, que vai acontecer na Argentina. 
A professora de Educação Física, Gisleine 
Ferreira de Freitas Mello, destaca que 8 
dos 12 integrantes da equipe treinada 
na escola vão receber uma bolsa-talento.

 A Universidade Mackenzie está 
com inscrições abertas para o seu 
Programa de Pós-Graduação em três 
endereços: Higienópolis, Alphaville e 
Campinas. Informações sobre editais 
e matrículas no site  www.processo 
seletivomackenzie.com.br.
 O Centro Universitário Unicapital 

está realizando oficinas gratuitas aos 
sábados, no seu campus da Mooca. 
Para os professores, há Oficina Lúdica 
de Literatura infantil, Inclusão Social e 
Comunidade Surda e Curso de Libras. 
Mais informações: (11) 2065 1000.

A APEOESP tem desde 2009 perfil 
oficial no Twitter, o micro-blog que 
permite o compartilhamento de no-
tícias, vídeos e fotos. Trata-se de mais 
uma iniciativa para inserir a pauta dos 
professores paulistas nas redes sociais. 
Para seguir a APEOESP no Twitter, aces-
se twitter.com/APEOESP.


