
Nº 450 11/08/2014

As principais livrarias e editoras do País estão em contagem 
regressiva para a 23ª Bienal Internacional do Livro de 

São Paulo, que acontecerá entre os dias 22 e 31 de agosto 
no Anhembi. Além de serem maioria entre os visitantes, 
os professores marcam presença no evento também como 
autores. É o caso da associada da APEOESP, Iraci Ribeiro de 
Almeida Peretta, que vai lançar o seu terceiro livro “Casaco da 
Vovó” no dia 23, no estande da Editora Delicatta. Confira mais 
informações sobre a Bienal nas próximas edições do Boletim 
Educacional e no site www.bienaldolivrosp.com.br

Sugestão de aula nº 69
Uma tragédia que mudou a história 

do Brasil no século XX completa 60 
anos no dia 24 de agosto. Em 1954, 
o então presidente Getúlio Vargas 
suicidou-se, após uma série de epi-
sódios iniciados no dia 05 de agosto, 
com um atentado contra o jornalista 
Carlos Lacerda, cujo mandante teria 
sido o chefe da guarda pessoal do 
então presidente. A história é narrada 
no filme “Getúlio”, que tem o ator Tony 
Ramos no papel principal.

Cultura de Paz

- São Paulo sedia entre os dias 15 e 
17 de agosto o Fórum Internacional de 
Educação Para uma Cultura de Paz e 
Ética Global. O evento promovido pela 
Unesco, com a presença de especialis-
tas de diversos países, será realizado 
na Universidade Mackenzie. Mais in-
formações: www.bfucaunesco.org.br

- O papel do professor diante do 
bullying na sala de aula é o tema da 
palestra que o jornalista e educador 
Silvio Costta fará no Auditório das 
Paulinas, na Vila Mariana, no próximo 
sábado, 16 de agosto. Informações e 
inscrições: (11) 2125 3540.

Memória

Caymmi - A exposição “Vida e 
Obra de Caymmi”, em cartaz no Centro 
Cultural Correios, celebra o centenário 
do compositor baiano. O Centro Cultu-
ral fica no Vale do Anhangabaú.

Haroldo de Campos - A 
obra e a memória do poeta e tradutor 
Haroldo de Campos serão celebrados 
na Hora H, evento multiartístico pro-
movido pela Casa das Rosas, no próxi-
mo final de semana. A Casa das Rosas 
fica na Avenida Paulista, 37.

Arte - Estão 
abertas as ins-
crições para a 
segunda edição 
do Vans Custom 
Culture no Brasil. 
Escolas de todo o País receberão tênis 
brancos para que os alunos custo-
mizem a partir de temas como arte, 
música, esportes de ação e cultura 
local. Inscrições através do site www.
vansdobrasil.com/customculture.  

Redação - O tema da 3ª edição 
do Concurso Nacional de Redação e 
Desenho da Abracopel é “Eletricidade 
com Segurança”. Os professores po-
dem inscrever estudantes de 06 a 15 
anos. A escola com o maior registro 
de participação será premiada. O 
regulamento completo está no site 
www.abracopel.org.br

Matemática
Estão abertas as inscrições para o 

processo seletivo para o Mestrado Profis-
sional em Matemática em Rede Nacional, 
o PROFMAT, oferecido pelo Instituto de 
Ciência e Tecnologia da Unifesp (ICT-
-Unifesp), em São José dos Campos. 
Inscrições para o exame e outras informa-
ções: http://www.profmat-sbm.org.br.

Professor em Jundiaí, Jorge Alves de 
Oliveira coordena o bate-papo "Convite 
para ler o mundo", na Casa da Palavra 
no próximo dia 14. O professor vai 
apresentar também o seu segundo 
livro, "Amantes do Futebol e da Música 
- uma dicussão étnica afrobrasileira". 
Mais informações: (11) 4992 7218.


