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Um ícone da literatura 
ganha versão juvenil da 
Globo Livros. "A  Aveleira e 
a Madressilva", da escritora 
Lia Neiva, é inspirado na 
paixão de Tristão e Isolda, 
uma história celta contada 
há nove séculos. Já a Editora 
Saraiva publica "Da Costa do 
Ouro", um livro que mistura 
ficção a fatos históricos, como 
a Revolta dos Malês. O autor 
é o historiador e roteirista 
Raimundo Matos de Leão.

Salão do Humor
Estão abertas as inscrições para o 

Salão do Humor de Americana, que vai 
acontecer entre os dias 26 de abril e 04 
de maio, no Colégio Polivalente. Esta 15ª 
edição, cujo tema é "Copa, eleição... haja 
paciência e coração", vai reunir caricatu-
ras, grafites e pequenos contos de hu-
mor. Mais informações com o professor 
Geraldo Basanella: (19) 3406 4140 e/ou 
e-mail gbasanella@bol.com.br.

Sugestão de aula nº 50
O Dia Internacional de Luta con-

tra a Discriminação Racial, celebrado 
no último dia 21, pode inspirar uma 
série de atividades pedagógicas. Para 
despertar o debate sobre preconceito e 
direitos humanos, duas dicas de filmes: 
a história do homem negro e livre se-
questrado e escravizado no século XIX 
contada em "12 anos de escravidão", 
drama contemplado em três categorias 
no Oscar 2014, vai integrar o currículo 
das escolas públicas norte-americanas. 
Já o curta-metragem "A Caça", do dire-
tor congolês Refslin Mimpiya, aproxi-
ma as culturas brasileira e africana. O 
filme recém-lançado tem uma página 
no Facebook.

Educação.doc
Os cineastas Laís Bodanski e Luiz 

Bolognesi estão apresentando es-
colas públicas de alta qualidade na 
série "Educação.doc", que o Programa 
Fantástico, da TV Globo, exibe aos 
domingos. Narrados pelo ator Wagner 
Moura, os cinco episódios que inte-
gram a série serão exibidos na íntegra 
em abril, no Canal Globo News.

Atualidades
Copa :  O 

Itaú Cultural re-
aliza a oficina 
gratuita “O uso 
do futebol na 
sala de aula” no dia 12 de abril. Inscri-
ções através do e-mail itaucultural@
comunicacaodirigida.com.br. O Insti-
tuto vai realizar ainda encontros que vão 
abordar o futebol na música, na literatu-
ra, no cinema e em outras áreas. Confira 
no site www.itaucultural.org.br

Trabalho & Gênero: O Diee-
se lança "Mulheres no Mercado de 
Trabalho", um dossiê sobre questões 
vocacionais e salariais relacionadas às 
mulheres.

Cinema
A Ciranda de Filmes do Cine Livra-

ria Cultura realiza entre os dias 31 
de março e 03 de abril uma Mostra 
de Cinema focada na Educação e 
na Infância. O evento tem entrada 
franca. A programação está no site 
www.cinelivrariacultura.com.br.

 O Projeto Primeira Página vai 
oferecer dez pares de ingressos gra-
tuitos para os associados à APEOESP, 
na sessão matutina do encontro 
com o escritor Luis Fernando Ve-
rissimo, no Teatro da PUC, o Tuca. 
A sessão acontecerá no dia 25 de 
março, às 10h30 da manhã. Os 
interessados devem entrar em con-
tato através do e-mail educacao@
primeirapagina.art.br

 A 1ª Edição Nacional do Teatro 
nos Parques leva gratuitamente espe-
táculos para parques e praças. Nos dias 
29 e 30 de março, a Praça Victor Civita, 
em Pinheiros, recebe os espetáculos 
“Chapeuzinho Vermelho” e “Anuário 
Imaginário”. Os Parques Ecológico 
do Tietê, Villa-Lobos e a Praça Cidade 
de Toronto também estão no Projeto, 
cuja programação pode ser conferida 
no site www.teatronosparques.com.br
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