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Uma série de lançamentos marca 
o Dia da Língua Portuguesa, 
comemorado em 10 de junho, 
data da morte do poeta Luiz Vaz 
de Camões. Quinto idioma mais 
falado do Planeta, o Português 
é a língua oficial de 8 países. O 
livro “Alfabetização em países de 
Língua Portuguesa: pesquisa e 
intervenção”, da Editora CRV, reúne 
artigos de especialistas sobre 
o processo de alfabetização no 
Brasil e em Portugal. Já o infantil 
“Adulto diz cada coisa”, da Editora 
do Brasil, mostra a variedade do 
vocabulário português.

Histórias de luta
Carlão - Das salas de aula às 

ruas, nas lutas em defesa dos traba-
lhadores. A trajetória do ex-presidente 
da APEOESP, Carlos Ramiro de Castro, 
foi relembrada durante a 14ª Plenária 
Estatutária da CUT São Paulo, reali-
zada na última semana. O professor 
Carlão, falecido em setembro de 2013, 
foi homenageado pela Central, onde 
também atuou intensamente.

UNE - A história da União Nacional 
dos Estudantes será tema de um debate 
gratuito realizado nesta terça-feira, 10 
de junho, pela Unesp. Durante o even-
to, será lançado o livro “Uma História da 
UNE (1945 - 1964), da Editora Pontes. 
Mais informações e inscrições através 
do e-mail ssantos@cedem.unesp.br 
e telefone (1) 3116 1701.

Estreias
 “Tim Lopes 

- Histórias de Ar-
canjo” é um docu-
mentário sobre o 
jornalista que retra-
tou em suas repor-
tagens os pobres e 
oprimidos, até ser 
assassinado por tra-
ficantes no Rio de 
Janeiro, em 2002. Vencedor do Prêmio 
de Melhor Documentário no Festival do 
Rio e do San Diego Black Film Festival, o 
documentário estreou no último dia 05.

 Acabam de 
chegar aos cinemas 
e à Internet também 
dois documentários 
sobre os protestos 
que mobilizaram o 
Brasil em junho de 
2013. O fotógrafo 
João Wainer utili-
zou imagens da TV 
Folha para produzir 
“Junho”, que retrata as passeatas, a 
violência policial e a rápida adesão ás 
manifestações em todo o País.

 “20 centa-
vos”, de Thiago 
Tambelli, também 
foi produzido no 
auge dos aconte-
cimentos, quando 
o aumento de R$ 
0,20 nas tarifas de 
ônibus em São Pau-
lo deu início a ma-
nifestações, com 
passeatas gigantescas em defesa de 
outras causas e muita violência. Vale 
lembrar que, desde março, os filmes 
passaram a estrear nos cinemas brasi-
leiros às quintas-feiras e não mais às 
sextas, que era o dia oficial de lança-
mento cinematográfico.

Sugestão de aula nº 60
Um projeto multidisciplinar de profes-

sores e estudantes da EE Professor Gentil 
de Camargo, localizada em Taubaté, é 
tema da reportagem “Duelo Matemáti-
co”, publicada na edição 30 da Revista 
Personi. Os alunos transformaram um 
jogo japonês tradicional em um duelo 
pedagógico que estimula o raciocínio e a 
interação social. Confira a reportagem no 
site da Editora: www.personi.com.br. 
A dica é do Conselheiro da APEOESP, Es-
dras José Ferreira, que leciona na escola.

Termina no dia 16 de 
junho o prazo para ins-
crições no VIII Prêmio de 
Ensaios Econoteen, pro-
movido pela Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da USP. 
Alunos dos 2º e 3º anos do ensino mé-
dio de escolas públicas têm o desafio 
de escrever um ensaio sobre o tema 
“O uso da tecnologia na formação de 
mão de obra para o desenvolvimento 
econômico”. Regulamento e inscrições 
no site www.fea.usp.br/econoteen


