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A Editora Paulus acaba de 
lançar dois livros infanto-
juvenis sobre ícones 
culturais brasileiros. "Nos 
sonhos de Quintana", 
de Lúcia Fidalgo, fala 
sobre o poeta gaúcho 
Mário Quintana. Já "A 
pedra com o menino" 
fala da obra do escultor 
mineiro Aleijadinho, 
falecido há 200 anos. 
Outro livro que introduz 
temas mais complexos 
para os estudantes é "Big 
Bang - Como o mundo foi 
criado", escrito pela médica 
dinamarquesa Maren 
Weischer e lançado no Brasil 
pela Geração Editorial.

Excursões escolares
O Projeto Aprendendo com a Mata 

Atlântica chega ao quinto ciclo em 
2014. Escolas e ONGs podem se ins-
crever até o dia 31 de janeiro para ati-
vidades desenvolvidas pela Fundação 
SOS Mata Atlântica em Itu. A ficha de 
inscrição está disponível em http://bit.
ly/acma2014.

Sugestão de aula nº 42
Os 50 anos 

do golpe de 
1964, que deu 
início à dita-
dura militar no 
Brasil, já são 
tema de repor-

tagens especiais em sites, jornais e 
revistas. O site da Folha de S. Paulo pu-
blicou no dia 05 de janeiro um especial 
com textos, fotos e infográficos sobre o 
golpe ocorrido no dia 31 de março, que 
dividiu a História do Brasil no século XX. 
Confira: www.folhasp.com.br

 Os leitores já 
podem acessar atra-
vés da Internet os 
aplicativos do livro "A 
menina que odiava 
redação: o depoimento de uma aluna 
sobre as aulas de redação", da Editora 
AG Book. Escrito pelo professor Noé 
Amós Guieiro, o livro propõe um novo 
método de aprendizagem de redação 
que utiliza imagens e ícones, como os 
programas de computador e de celula-
res. Contatos com o autor e pedidos do 
livro: noeamosguieiro@hotmail.com
 Destacar temas como a valorização 

dos professores e a educação de qualida-
de para todos é o principal objetivo da 
professora Ana Regina Gouvêa, que está 
compartilhando os seus primeiros textos 
na Internet. Acesse http://educacaoxco-
municacao.blogspot.com.br/

Cinemateca Escolar
A Escola Estadual Senador Adolfo 

Gordo, localizada na zona oeste da capi-
tal, ganhou em dezembro uma cinema-
teca através do Projeto "Minha Escola, 
Meu Cinema". Esta é a 12ª cinemateca 
escolar do projeto, cujo objetivo é pro-
mover reflexões sobre direitos humanos 
através da linguagem audiovisual.

Conselho de Classe
Os problemas da Educação no Brasil 

são destaque da peça "Conselho de 
Classe", em cartaz no Sesc Belenzinho. 
O espetáculo da Cia.dos Atores está in-
dicado a três categorias do Prêmio Shell. 
Confira de quinta a domingo. O Sesc fica 
na Rua Padre Adelino, 1000, no Belenzi-
nho. Mais informações: (11) 2076 9700.

Dias de Luta
Terminou 

nes te  do-
mingo, 19 
de janeiro, 

o 32º Congresso Nacional da CNTE. 
Todas as entidades sindicais presentes 
devem participar da Conferência Na-
cional de Educação, a CONAE 2014, 
que acontecerá entre os dias 17 e 21 
de fevereiro, em Brasília, com o tema 
"O PNE na articulação do Sistema Na-
cional de Educação". Mais informações 
no site http://conae2014.mec.gov.br/

Inglês para professores
A Cultura Inglesa está com inscri-

ções abertas para cursos exclusivos 
para professores, com desconto de 
até 40% para profissionais da rede 
pública. Com duração de um semestre, 
os cursos acontecerão em unidades 
de São Paulo e Campinas, a partir de 
fevereiro. Mais informações: www.
culturainglesasp.com.br


