Nº 296

04/02/2011

Meia-entrada

! A Companhia de Teatro Rock
Publicado pela primeira vez
em 1992, “Brasil: É Muita
História”, do jornalista
gaúcho Eduardo Bueno,
chegou às livrarias no
último dia 25 em versão de
luxo, com direito ao DVD
com os nove episódios da
série “É Muita História”,
exibida pelo Programa
Fantástico da TV Globo, em
2008. Esta edição revista e
ampliada inclui a Era Lula.
Eduardo Bueno é conhecido
pelo estilo pop de abordar
fatos históricos em textos
jornalísticos. “Brasil: É
Muita História” é da
Editora LeYa.

reestreia dois musicais no Espaço
Parlapatões: “A Sessão da Tarde ou
Você Não Soube me Amar” e “Lado B
- Mudaram As Estações”, ambos inspirados em canções pop que marcaram a década de 80. Além das músicas, as peças são recheadas de referências cinematográficas e de histórias
em quadrinhos dos anos 80. A Companhia fica em cartaz às quintas e sextas, a partir das 21h00. O Espaço
Parlapatões fica na Praça Franklin
Roosevelt, no Metrô República. Os ingressos custam R$ 30,00, mas professores pagam meia-entrada.

Cinema na sala de aula
O Instituto Internacional
de Ciências Sociais está
com inscrições abertas
para o Fórum de Pedagogia, Cinema e
Literatura. Professores de diversas áreas vão
interpretar e debater história, literatura e outras disciplinas a partir de filmes
de sucesso, como “Auto da Compadecida” e “Sociedade dos Poetas Mortos”.
O Instituto fica na Rua Maestro Cardim,
370, na Bela Vista. Informe-se através
do telefone (11) 2104 0100.

Desconto para
associados na PUC

Ano da Química
2011 é o Ano Internacional da Química. Para divulgar a disciplina, a Sociedade
Brasileira de Química
criou um Portal, que
publica os projetos “A
Química Perto de Você”, que traz experimentos de baixo custo para a sala de
aula, e “365 dias com a Química”, que
apresenta uma entrevista com um químico e uma molécula por dia. Acesse
http://quimica2011.org.br/

Os oito volumes da Coleção História Geral da África estão publicados em
português na internet, em um dos
mais importantes projetos da UNESCO
no reconhecimento do patrimônio histórico e cultural da África. O Comitê
Científico Internacional da Unesco
disponibilizou a Coleção em seu banco
de dados: http://unesdoc.unesco.org

! Vai até o dia 28 de fevereiro a

temporada da comédia “O Mentiroso”, em cartaz no Teatro Commune.
O texto de 1750 conta a história de
Lélio dos Humildes, um napolitano que
mente compulsivamente, com grande brilho e agilidade. O espetáculo
tem sessões de sábado a segunda. O
Teatro Commune fica na Rua da Consolação, 1218. Os ingressos custam
R$ 30,00; professores pagam meia.
Mais informações: (11) 3476 0792.

A PUC está com matrículas abertas
para uma série de cursos de especialização e extensão em Educação. Destaques para “O papel do coordenador
pedagógico”, “Diretor Escolar: Articulando Papel, Funções e Reflexões” e
“Vida Real na Sala de Aula: Planejando
e Atuando com Base em Atividades
Sociais”. A relação completa dos cursos oferecidos está disponível no site
www.pucsp.br/cogeae. Associados à
APEOESP têm 10% de desconto no
valor total do curso. Mais informações:
(11) 3124 9600.

