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A Editora Civilização Brasileira lança "Um Homem Torturado 
- Nos passos de Frei Tito de Alencar", das jornalistas Clarice 
Meirelles e Leneide Duarte-Plon. O livro conta o drama do 
frade dominicano Tito, que cometeu suicídio em decorrência 
das sequelas das torturas sofridas na prisão, durante a 
ditadura militar. 
Outro lançamento  que marca estes 50 anos do golpe é "Pau de 
Arara - A violência militar no Brasil", que os jornalistas Bernardo 
Kucinsky e Ítalo Tronca lançaram pela primeira vez em 1970, na 
França. Trata-se de uma reedição, da Fundação Perseu Abramo, 
de um dos primeiros livros a denunciar a violação dos direitos 
humanos no Brasil, praticada pelos militares.

Sugestão de aula nº 58
Pesquisadores e cria-
dores de games li-
gados à Unesp, Uni-
versidade Federal de 
São Carlos e outras 

instituições lançaram um jogo que 
auxilia o aprendizado da Língua Inglesa 
para crianças. Com o objetivo de fixar 
os conteúdos ministrados em sala de 
aula, o game Verb Rabbit está dispo-
nível gratuitamente no Portal Ludo 
Educativo e para dispositivos móveis. 

II Conae
Está confirma-

do: a II Conferência 
Nacional de Educação - Conae - vai ocor-
rer entre os dias 19 e 23 de novembro, 
em Brasília. Programada para o último 
mês de fevereiro, a Conae foi adiada pelo 
MEC. Acompanhe todas as informações 
no site www.conae2014.mec.gov.br.

II Fórum do 
Espaço de Leitura

“Brasileiro não gosta de ler”, diz o 
senso comum. O Espaço de Leitura, no 
entanto, questiona esta afirmação e 
propõe o  II Fórum do Espaço de Leitura: 
“Brasileiro lê”, de 2 a 5 de junho de 2014. 
O Fórum é aberto e gratuito, dedicado 
aos professores, educadores e demais 
interessados, e se localiza na Avenida 
Francisco Matarazzo, 455 na Barra Funda.

Memória da Escola
O Museu da Pessoa divulga sua 

metodologia de História Oral através 
do Programa Memória Local na Esco-
la, que coloca alunos e professores 
em contato direto com a história da 
sua cidade. Em 12 anos de duração, 
o Programa percorreu escolas em 
25 municípios espalhados pelo País 
e foi premiado pela eficiência nas 
aprendizagens de leitura, escrita e 
outras habilidades. Mais informa-
ções: www.museudapessoa.net

12ª Flip

A 12ª edição da Festa Literária Inter-
nacional de Paraty foi adiada para o dia 
30 de julho, devido à Copa do Mundo. 
O escritor Millôr Fernandes é o autor ho-
menageado desta edição, que vai até o 
dia 03 de agosto.  Durante a Festa, serão 
realizadas cerca de 200 atividades, entre 
debates, shows, shows, exposições e 
oficinas. A programação e os autores 
já confirmados para o evento podem 
ser conferidos no site www.flip.org.br

O Iba vende os livros obrigatórios 
para os principais vestibulares a partir 
de R$ 1,80. Três títulos são gratuitos: 
"Viagens na Minha Terra", de João 
Batista da Silva, "O Cortiço", de Aluísio 
Azevedo, e "Til", de José de Alencar. 
Confira no site www.iba.com.br

Lançada em abril, a Campanha "Eu Quero Mi-
nha Biblioteca" reivindica a implementação da Lei 
12.244/10, que torna obrigatória a instalação de bi-
bliotecas em todas as instituições de ensino do País 
até 2020. A campanha é fruto de uma coalizão que 
reúne o Instituto Ecofuturo, a Academia Brasileira 
de Letras e outras entidades. Participe através do 
site www.euquerominhabiblioteca.org.br


