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"Shakespeare e elas: Clássicos 
do grande bardo reescrito por 
elas", da Editora Autêntica, é uma 
adaptação de três peças do escritor 
para a linguagem contemporânea. 
As escritoras Lycia Barros, Janaina 
Vieira e Laura Conrado adaptaram 
"Otelo", "Sonho de uma Noite de 
Verão" e "Romeu e Julieta". Confira 
nas livrarias!

Grátis: Termina na próxima quin-
ta,18 de junho, o prazo para inscrições 
para o teste classificatório para dois 
cursos gratuitos de inglês oferecidos 
pela Cultura Inglesa para professores 
da rede pública. O curso presencial de 
aprimoramento e o curso pedagógico a 
distância integram o Programa de For-
mação Continuada de Professores de 
Inglês da Rede Pública. Mais informa-
ções: www.culturainglesasp.com.br.

Pós: Estão abertas as inscrições 
para a seleção ao Programa de Pós-
-Graduação da Universidade de Santo 
Amaro. Os interessados podem se ins-
crever através do site www.unisa.br.

Sugestão de aula nº 61
A Campa-

nha "A Mate-
mática faz par-
te da sua vida", 
que começa a 
ser veiculada 
em TVs, cine-
mas, Internet e 
outros veículos 

de comunicação, mostra como a maté-
ria é tema no cotidiano, em questões 
simples como o tempo de deslocamen-
to no trânsito ou a opção por álcool 
ou gasolina na hora de abastecer. A 
Campanha é uma iniciativa da Agência 
África Zero e da Fundação Lemann, 
com o objetivo de divulgar a Khan 
Academy, uma plataforma multimídia 
para o aprendizado de matemática.Exposição

Vai até o dia 20 de junho a exposi-
ção “O Legado”, de Leonardo Da Vinci, 
em cartaz no Palácio da Justiça, na Pra-
ça da Sé. Estão expostos 21 protótipos 
do gênio da Renascença, construídos 
a partir de seus estudos e desenhos. A 
exposição tem entrada franca. Visitas 
escolares devem ser agendadas através 
do e-mail eventos@uniesp.edu.br ou 
pelo telefone (11) 3241 8731.

Anuário - A edição 2014 do 
Anuário Brasileiro da Educação Básica 
já está disponível para download. Além 
de apresentar as estatísticas oficiais 
da Educação no País, o Anuário traz 
artigos de especialistas, glossário com 
termos específicos do setor e outras 
informações. Acesse no site da Editora 
Moderna: www.moderna.com.br

Livros - A Nuvem de Livros, biblio-
teca online com livros, vídeos e outros 
conteúdos, foi agregada ao Portal Terra, 
que também lançou o Terra Apoio Es-
colar, uma seção com módulos focados 
nas disciplinas curriculares. A Biblioteca 
multiplataforma está no endereço http://
nuvemdelivros.terra.com.br/. Já a seção 
Apoio Escolar pode ser acessada através 
do site http://apoioescolar.terra.com.br.

Copa na Escola
Até o dia 23 de junho, o Plena-

rinho – site infantil da Câmara dos 
Deputados – vai receber fotos feitas 
por crianças de escolas, ruas e casas 
decoradas em homenagem à Seleção 
Brasileira de Futebol. As melhores 
fotos serão premiadas. O e-mail para 
informações e postagem das imagens 
é plenarinho@gmail.com.

Professora da rede estadual, Maria 
José Viana acaba de lançar mais um 
livro. “No Reino da Birutice” está à ven-
da na Livraria Loyola, localizada na Rua 
Barão de Itapetininga, 246, no centro 
da capital. Formada em Letras e Peda-
gogia, Maria José é autora de outros 
três livros. Contatos com a escritora 
através do e-mail vianamj@ig.com.br


