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Não desvie o olhar!

30 anos das Diretas Já! Sugestão de aula nº 57

O RPG é sugerido por especialistas 
para o uso em diversas disciplinas, prin-
cipalmente História, Língua Portuguesa e 
Redação. Criado em 1974, o Role-Playing 
é um jogo que consiste na interpretação 
de personagens em um universo fictí-
cio ou não. Além de não necessitar de 
recursos tecnológicos, o jogo envolve 
conceitos como trabalho em equipe, 
criatividade e disciplina. Diversos livros 
propõem atividades didáticas e lúdicas a 
partir de disputas de RPG em sala de aula, 
como "RPG & Educação - Pensamentos 
Soltos", da Editora Íthala.

Audiência Pública
No próximo 

dia 22 de maio, 
será realizada 
uma audiência 
pública sobre 
'A Falência do 
Sistema Prisio-
nal no Estado 
de São Paulo' a 
partir das 9 ho-
ras da manhã 
no Auditório Te-
otônio Vilela. A 
audiência será realizada pela liderança 
da bancada do PT na Assembleia Le-
gislativa, contando com o apoio da SI-
FUSPESP, SINDCOP, CUT e a Secretaria 
Sindical Nacional do PT.

O abuso sexual infanto-juvenil 
durante a Copa do Mundo 2014 é 
tema da Campanha Internacional 
"Não Desvie o Olhar", lançada nas 12 
cidades-sede da Copa do Mundo. O 
jogador Kaká e a atriz Taís Araújo serão 
porta-vozes da campanha, que será 
levada a aeroportos, bares, hotéis e 
restaurantes. O objetivo é estimular as 
denúncias do crime através do disque 
100. "Não Desvie o Olhar: Denuncie, 
Proteja, Vista Essa Camisa" está no 
Facebook e também no site www.
tridiacriacao.com/naodesvieoolhar.

Censo Escolar
Os dados do Censo Escolar 2013 já es-

tão disponíveis para consulta. Nesta mais 
recente edição, há duas novidades: a 
idade dos estudantes na data de referên-
cia do Censo e dados sobre alunos com 
deficiência que precisariam de algum 
recurso específico durante a aplicação 
de provas. O Censo Escolar é o principal 
levantamento de dados educacionais 
de âmbito nacional. Confira no site do 
Instituto: http://portal.inep.gov.br/

"Ka’á-eté: A Floresta Atlântica Intocada”, 
do fotógrafo Octavio Campos Salles, 
chega às livrarias em um projeto de 
Educação Ambiental, que prevê ainda 
exposições e palestras para estudantes 
da rede pública. O livro fala sobre sobre 
a Serra do Mar e a Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica, criada pela Unesco 
em 1991 e reconhecida como Patrimônio 
da Humanidade. Mais informações no 
site www.kaaete.com.br.

Estão abertas até o dia 23 de maio 
as inscrições para o Programa Parla-
mento Jovem Brasileiro, que simula 
uma jornada parlamentar para os es-
tudantes, na Câmara dos Deputados. 
As inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas pelas Escolas de Ensino Médio 
através do site www.camara.leg.br

A exposição "Povo, Praça, Participa-
ção: 30 anos das Diretas Já", em cartaz 
no Arquivo Público do Estado de São 
Paulo, retrata as passeatas e comícios 
que levaram milhares de brasileiros às 
ruas em 1984 e marcaram o processo 
de redemocratização do País, depois 
de décadas de ditadura. Destaque para 
um cenário que reproduz a Praça da 
Sé no gigantesco comício de 25 de 
janeiro de 1984. O Arquivo Público fica 
na Rua Voluntários da Pátria, 596, em 
Santana. A exposição pode ser visitada 
de segunda a sexta-feira.


