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A Autêntica Editora e a 
Companhia do Tempo lançam 
dois volumes de "A Província 
de Minas". Editados com a 
colaboração de 43 historiadores, 
os livros integram a Coleção 
História de Minas Gerais. Já a 
Editora Saraiva lança a Coleção 
Vozes do Mundo. Voltada ao 
ensino da Língua Portuguesa, 
a Coleção foi coordenada pela 
professora Maria Teresa Arruda.

Sessão escola
O escr i -

tor Mi l ton 
Hatoum é o 
conv idado 
da próxima edição do Projeto Primei-
ra Página, que acontece no dia 29 de 
abril no Tuca. Há uma sessão matutina 
do projeto, às 10h30, especial para 
estudantes e professores. As escolas 
interessadas em participar devem 
entrar em contato através do e-mail 
educacao@primeirapagina.art.br.

Há uma cota de ingressos grátis para 
alunos e professores que se cadastrarem 
no site www.primeirapagina.art.br.

Sou mais minha 
professora

A APEOESP 
acaba de lançar 
nas mídias digi-
tais a Campanha #temalgoerrado. Base-
ada em dados da mais recente pesquisa 
sobre qualidade do ensino, realizada pelo 
Sindicato, a Campanha está no Twitter, 
no Facebook e no Instagram. Participe, 
com depoimentos, fotos e vídeos através 
do site oficial: www.soumaisminha 
professora.com.br.

A luta de uma 
educadora

Termina no dia 27 de abril a tempora-
da do espetáculo "Anne Sullivan e Helen 
Keller - A Luta Pela Inclusão Social", em 
cartaz no Teatro Maria Della Costa. Trata-
-se da história real da garota Helen, que 
nasceu cega e surda, mas com a ajuda 
da professora Anne aprendeu a escrever 
e a falar. Às quintas, há sessão para es-
colas. O Teatro fica na Rua Paim, 72, na 
Bela Vista. O telefone é (11) 3256 9115.

 Associados à APEOESP têm des-
conto no curso de História Judaica, que a 
PUC promove a partir do 22 de abril, com 
o tema "De Abraão à Inquisição". As aulas 
serão na Cogeae, na Rua da Consolação, 
881. Mais informações: (11) 3124 9600.
 A Fundação Memorial da Amé-

rica Latina está realizando o Ciclo de 
Debates "Ditadura e...". As próximas 
palestras serão no dia 17 de abril, sobre 
Ditadura e Cultura, e no próximo dia 
24, sobre Ditadura e Educação. Mais 
informações: (11) (11) 3823 4764.
 Estão abertas as inscrições para 

o 7º Seminário Nacional O Professor e 
a Leitura de Jornal, que a Faculdade de 
Educação da Unicamp promove entre os 
dias 24 e 25 de abril. O tema desta edição 
é "Educação, Comunicação e Sociedade 
do Espetáculo". Mais informações através 
do e-mail acamorim@alb.com.br

Sugestão de aula nº 53
O Dia do Planeta Terra 

será comemorado em 22 
de abril, data criada es-
pecialmente para cons-
cientizar a população em 
relação aos problemas ambientais que 
o Planeta já enfrenta. Entre os eventos 
previstos, destaque para as visitas às 
trilhas e museus do Parque Estadual 
Carlos Botelho, que vai receber alunos 
de duas escolas estaduais da capital no 
Projeto Lugares de Aprender. O Parque 
tem um corredor ecológico que conec-
ta remanescentes da Mata Atlântica.

Competição
As escolas de Ensino Médio podem 

inscrever-se para Desafio BM&F/Boves-
pa 2014. Trata-se de uma competição 
educativa sobre planejamento finan-
ceiro e investimento para o público 
jovem. As inscrições são gratuitas e 
devem ser realizadas através do site 
www.bmfbovespa.com.br/desafio, 
até o dia 25 de abril.


