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O livro "Multimídia Digital 
na Escola" debate projetos 
pedagógicos que utilizam as 
tecnologias da informação e 
da comunicação. Organizado 
pela professora Elenice 
Larroza Andersen, o livro 
integra a Coleção Mundo 
Digital da Editora Paulinas.
Adeptos dos recursos 
tecnológicos têm ainda a 
versão digital de "Brasil: 
Ditadura Militar - um livro 
para os que nasceram bem 
depois", organizado pelas 
pesquisadoras do Grupo 
Tortura Nunca Mais, Joana 
D'Arc Ferraz e Elaine Bortone.

Congressos
Educação Financeira - Estão 

abertas as inscrições para a 2ª edição 
do Congresso Nacional de Educação 
Financeira, o Conefin. O Congresso 
gratuito será realizado no dia 27 de 
setembro no Teatro Raul Cortez, na ca-
pital paulista. Programação e inscrições 
no site www.conefin.com.br

Educação Infantil - O XI Congres-
so Internacional de Educação Infantil 
será realizado em Cuba, entre os dias  07 
e 10 de julho. Organizado pelo Centro 
de Referência Latino- Americano para a 
Educação Pré Escolar e pelo Grupo de 
Intercâmbio Científico Educacional, o 
Congresso vai debater temas relaciona-
dos à Educação e Desenvolvimento da 
Primeira Infância. A Agência Lionstours 
realiza Intercâmbio para o  Congresso: 
www.lionstours.com.br

Exposição
Está em cartaz 

no Museu da Língua Portuguesa a 
exposição "Narrativas Poéticas", que 
reúne obras da Coleção Santander 
Brasil, como telas de Cândido Por-
tinari, Di Cavalcanti, Alfredo Volpi e 
outros importantes nomes das Artes 
Plásticas.O Museu, que acaba de 
completar oito anos de atividade, fica 
na Estação da Luz. Mais informações: 
(11) 3322 0080.

Sugestão de aula nº 56
Temas re-

lacionados à 
realização da 
Copa do Mun-
do no Brasi l 
podem ser utilizados para fomentar a 
aprendizagem em sala de aula. Desta-
que para o trabalho do Núcleo Inter-
disciplinar de Pesquisas sobre Futebol 
e Modalidades Lúdicas da USP, que vai 
além da Educação Física e leva o tema 
para as aulas de História, Geografia e 
Português. Criado em 2011, o Núcleo 
divulga pesquisas e notícias no site 
Ludopédio: www.ludopedio.com.br.

Feira do Livro

Será entre os dias 16 e 25 de maio a 
14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão 
Preto, cujo tema é "A história em suas 
mãos - o livro e a leitura diante dos no-
vos sujeitos sociais e dos novos direitos 
civis do Brasil". Os organizadores anun-
ciam mais de 600 atrações gratuitas 
em 14 espaços culturais da cidade. Os 
estandes das editoras estarão na Praça 
XV de Novembro e no Parque Maurilio 
Biagi. Veja a programação completa no 
site www.feiradolivroribeirao.com.br.

Autor de 20 livros, o professor Silas 
Correa Leite acaba de lançar pela Edi-
tora Pragmatha o infanto-juvenil "Piri-
lâmpadas - Poemas". A literatura ren-
deu alguns prêmios ao professor, que 
também escreve regularmente no Blog 
Porta-Lapsos: www.portas-lapsos.zip.
net. Contatos com o autor, através do 
e-mail poesilas@terra.com.br

Nos cinemas
A experiência de uma escola paulis-

ta, cuja diretora adorou um método de 
ensino baseado no senso comunitário 
é tema do filme "Sementes do Nosso 
Quintal", da diretora Fernanda Heinz, 
que acaba de estrear e já foi premiado 
na Mostra Internacional de Cinema 
de São Paulo e no Festival duFilm 
d'Éducation da França. Confira!


