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A implementação da Educação 
em Direitos Humanos é o 
tema do livro "Jogos para 
Pensar: Educação em Direitos 
Humanos e Formação para a 
Cidadania", que a Autêntica 
Editora lançou em parceria 
com a Universidade Federal 
de Ouro Preto. O livro foi 
escrito pelas psicólogas Maria 
Lúcia Miranda e Flávia Lemos 
Abade. Já "Violência Nota Zero 
- como aprimorar as relações 
na escola", da EdUFSCar, 
debate estratégias para o 
enfrentamento adequado da 
violência escolar. O livro foi 
escrito pelas psicólogas Lúcia 
Cavalcanti de Albuquerque e 
Ana Carina Stelko.

Dança
 O Itaú Cultural realiza de 1 a 3 

de fevereiro o 4º Forinho - o Brincar, 
a Improvisação e a Dança. Realizado 
pela Companhia Balangandança, o 
evento vai reunir debates, oficinas 
e diversos espetáculos dirigidos ao 
público infantil, pais e educadores. A 
entrada é gratuita e o Itaú Cultural fic 
na Avenida Paulista, 149. A programa-
ção completa está no site http://novo.
itaucultural.org.br

 Professores da rede pública têm 
desconto nos cursos de dança e ensino 
realizados pelo Instituto Caleidos. Estão 
abertas as inscrições para os cursos 
“Linguagem da Dança” e “Dançando na 
Escola”. Informações e inscrições através 
do e-mail caleidos@caleidos.com.br.

Sugestão de aula nº 43
2014 será 

um ano de ho-
menagens a 
Dorival Caym-
mi, o compo-
sitor baiano 
que celebrou a 
cultura praiei-
ra do Brasil. Se 
estivesse vivo, 
Caymmi completaria 100 anos no dia 
31 de abril. "Canções Praieiras", seu disco 
conceitual, que popularizou a temática 
do mar na MPB, foi lançado há 60 anos.

Educação para Todos
A UNESCO lança simultaneamente 

no Brasil e na Etiópia, no próximo dia 
29, o "Relatório de Monitoramento 
Global de Educação para Todos", edi-
ção 2013/14. No Brasil, o lançamento 
acontecerá em Brasília, durante o Se-
minário “Ensinar e aprender: alcançar 
a qualidade para todos”.

 O professor Juscelino Rodrigues 
Oliveira lançou um CD sobre sustenta-
bilidade. Autor de um livro de poesias e 
de um guia sobre direitos das mulheres, 
o professor tem um canal no YouTube 
para divulgar o CD. Confira no ende-
reço  http://www.youtube.com/user/
JUSOLIVEIRAADV. Contatos através do 
e-mail jusoliveiraadv@ig.com.br
 Estudante de uma escola estadu-

al de Suzano, na Grande São Paulo, Je-
ferson Cardoso Siqueira, tem um quadro 
exposto no Museu do Louvre, em Paris. 
A professora de Educação Artística da EE 
Helena Zerrener, Andréia Maia, orientou 
o estudante de 11 anos na produção da 
tela inspirada no clássico Abaporu, da 
pintora Tarsila do Amaral.

Unidos, Jamais Vencidos
A CUT e sin-

dicatos filiados 
participam do 
Ato "Unidos, Ja-
mais Vencidos" 
no dia 1º de fevereiro em São Bernardo 
do Campo. O Ato relembra os 50 anos 
do golpe militar no Brasil e reivindica 
"Verdade, Memória, Justiça e Reparação". 
A manifestação começa às 13h00 no 
Teatro Cacilda Becker, no Paço Municipal.

O Instituto Dandara está com inscri-
ções abertas para um curso de Inglês 
em parceria com o Fisk, além de outros 
cursos profissionalizantes e aulas de 
violão e dança. Trata-se de uma ONG 
presidida pela professora aposentada 
Ivanete Bezerra no Capão Redondo, na 
zona sul da capital, que oferece ainda 
atendimento psicológico para crian-
ças e adolescentes. Mais informações 
através do telefone (11) 5873 6136.


