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"Autismo e inclusão - 
Experiências no Ensino 
Regular" aborda a inclusão 
de alunos com transtornos 
globais. Editado pela 
Paco Editorial, o livro foi 
escrito pela pesquisadora 
da Unesp, Talita Cruz. 
A mesma Editora lança 
"Inovação Curricular? - 
Educadores para uma 
Sociedade Sustentável”, 
de Maria da Conceição dos 
Reis Leal. A obra debate 
os temas da educação e 
degradação ambiental.

Fotógrafo da APEOESP 
participa de exposição

O trabalho do fotógrafo da APEOESP 
Inácio Teixeira é um dos destaques da 
FotoRetrospectiva 2013 da Associação 
de Repórteres Fotográticos e Cinemato-
gráficos de São Paulo. Em cartaz até o 
dia 10 de maio, a Exposição tem como 
tema "Os Sobreviventes", para relembrar 
a violência das recentes manifestações de 
rua e o risco que cerca o trabalho de fotó-
grafos e jornalistas. Confira na Galeria do 
Conjunto Nacional, da Avenida Paulista.

Na TV
O Canal Bra-

sil está exbindo 
uma série so-
bre persona-
gens históricos 
em formato de talk-show. O jornalista 
Paulo Markun 'entrevista' personagens 
como Visconde de Mauá e Euclides 
da Cunha, interpretados por atores 
renomados. A série Retrovisor vai ao ar 
às segundas e sábados. O Canal Brasil 
é transmitido pelo Canal 150 da NET.

Sugestão de aula nº 55
A Revolução 

dos Cravos, que 
deu início à re-
democratiza-
ção de Portu-
gal, completou 
40 anos no dia 25 de abril, data que 
tornou-se feriado no País. O movimento 
que deu fim à ditadura iniciada na dé-
cada de 20 tem o cravo vermelho como 
símbolo porque a população de Lisboa 
distribuiu a flor para os soldados. A re-
volução foi cantada por Chico Buarque 
em "Tanto Mar", que conta o episódio 
no verso "Foi bonita a festa, pá/ Fiquei 
contente/ E inda guardo, renitente/ Um 
velho cravo para mim.”.

Educação & Inclusão
 A APAE está com inscrições 

abertas para o Seminário de Autismo, 
que será realizado no dia 09 de maio. 
No dia 17, a Associação abre um curso 
sobre "avaliação educacional, flexibili-
zação curricular e estratégias para a a 
inclusão escolar". Mais informações no 
site www.apaesp.org.br ou através do 
telefone (11) 5080 7093.
 Especialista em Síndrome de 

Down, a professora Regina Maria de 
Alcântara Stuani promove palestras 
para a capacitação de professores no 
tema da inclusão. Mais informações: 
remas@terra.com.br e telefone (11) 
9 9109 3622.

A Voz do Educador
A voz do educador é o tema do I 

Workshop de Saúde Vocal, que será 
realizado pela Anima Corpore nos dias 
13 e 17 de maio na Clínica Escola, loca-
lizada em Moema. Inscrições gratuitas 
através do telefone (11) 5092 6064.

Cinema grátis
A Ficção Científica no Cinema é o 

tema do mês das sessões do CineSába-
do, em cartaz no Sesc Vila Mariana. Os 
ingressos são gratuitos e a programação 
faz parte do Projeto "Ciência e Fantasia: 
Universos Inventados", que inclui shows, 
cursos e passeios. O Sesc fica na Rua 
Pelotas, 142, na Vila Mariana. Veja a pro-
gramação no Facebook /sescvilamariana.

Oficina de Leitura
A Pastoral de Comunicação das 

Paulinas realiza uma Oficina de Lei-
tura no dia 17 de maio. O objetivo é 
despertar o prazer no ensino/apren-
dizagem da Leitura. A Pastoral fica  
na Rua Dona Inácia Uchôa, na Vila 
Mariana. Mais informações: e-mail 
sepac@paulinas.com.br ou telefone 
(11) 2125 3540.


