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O escritor e jornalista Ruy Castro 
estará no palco da próxima edição do 
Projeto Primeira Página, no dia 23 de 
setembro. Associados à APEOESP que 
comprarem ingressos com antecedên-
cia pagarão R$ 20,00. Entre outras 
obras, Ruy Castro é autor das biografias 
de Carmen Miranda, Nelson Rodrigues 
e Garrincha. O Primeira Página acon-
tece no Tuca, na Rua Monte Alegre, 
1024, em Perdizes. Os professores 
participantes recebem certificado de 
atividade extra-curricular. Mais infor-
mações: www.primeirapagina.art.br.

Sugestão de aula nº 73
Professor de His-

tória e Representante 
da APEOESP, Augusto 
Capucho criou um 
curso chamado Jo-
vem Escritor, com téc-
nicas de redação para 
que os estudantes es-
crevam seus próprios 

livros. Capucho visita as escolas e minis-
tra o curso gratuitamente. O professor 
acaba de lançar na Bienal do Livro o seu 
primeiro infanto-juvenil, "Uma História 
Sobre Bichos Estranhos". Mais informa-
ções sobre o livro e o curso Jovem Escri-
tor através do e-mail gutocapucho@ 
hotmail.com e telefone (12) 98147 2063.

Currículo
Artes - Entre os meses de setem-

bro e outubro, cinco cidades do Estado 
de São Paulo recebem o O Projeto "O 
Olhar da Criança", que vai levar apre-
sentações teatrais para os estudantes 
e oficinas de arte-educação gratuitas 
para professores da rede pública. Mais 
informações nas Secretarias de Educa-
ção das cidades visitadas: São Paulo, 
Campinas, Santos, Taubaté e Bauru.

Biologia - Começa nesta se-
gunda-feira o 5º Encontro Nacional 
de Ensino de Biologia. Até o dia 11 de 
setembro, o Instituto de Biociências da 
USP promove conferências, oficinas e 
painéis temáticos sobre o tema "Entre-
laçando histórias, memórias e currículos 
no Ensino de Biologia”. Mais informa-
ções: www.enebio5.webnode.com.

O projeto de alfabetização da 
professora Mara Elizabeth Mansani, 
que leciona para o ensino infantil em 
Sorocaba, é um dos dez finalistas da 
17ª edição do Prêmio Educador Nota 
10. “Escrevendo com Lengalenga” foi 
desenvolvido na EE Professora Laila 
Galep Sacker. Já Rosângela Aparecida 
Matias obteve destaque com o traba-
lho "Ressignificando a peteca na escola" 
desenvolvido com alunos do 4º ano na 
EE Zeikichi Fukuoka, de Suzano.

A Autêntica Editora acaba 
de lançar "Música, Mente e 
Educação", do professor da 
Universidade de Londres, 
Keith Swanwick. O autor 
elabora uma teoria que 
enfatiza a importância 
da música e das artes em 
geral no desenvolvimento 
da mente. Entre os livros 
lançados na Bienal, destaque 
também para a biografia 
do escritor argentino Julio 
Cortázar, cujo centenário de 
nascimento foi comemorado 
no dia 26 de agosto. Também 
argentino, o escritor Mario 
Goloboff lançou "Cortázar, 
notas para uma biografia" 
pela Editora DSOP.

Leitura obri-
g a t ó r i a  n o s 
recentes vesti-
bulares, o ro-
mance "Til" de 
José de Alencar 
é retratado em 
um espetáculo 
em cartaz no 
Teatro Bibi Fer-
reira. Professo-
res não pagam 
ingressos  às 
quartas-feiras. O Teatro fica na Ave-
nida Brigadeiro Luis Antonio, 931, na 
Bela Vista. Informações sobre sessões 
escolares exclusivas, através do telefo-
ne (11) 3105 3129.

A Central Única dos Trabalhadores comemora 
31 anos com a repaginação do seu Portal do Mundo 
do Trabalho. A CUT foi fundada no dia 28 de agosto 
de 1983. Acesse www.cut.org.br.


