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Bullying, construção 
de identidade e outros 
temas relacionados aos 
adolescentes são temas 
do infantojuvenil “O 
menino que lia nuvens”, 
do jornalista Ricardo Vi-
veiros. O livro da Editora 
Gaivota é ilustrado por 
aquarelas do artista grá-
fico chileno Cárcamo. Já 
a Globo Livros lança "A 
Playlist da minha vida", 
uma fábula pop sobre 
solidão, juventude e 
bullying eletrônico.

Mês Rosa
Outubro é o Mês Rosa, a 

cor que simboliza a luta con-
tra o câncer de mama, o mais 
comum entre as mulheres e o 
mais frequente no mundo. Para 
despertar a consciência sobre a 

importãncia do diagnóstico precoce, 
cidades do mundo inteiro iluminam os 
seus monumentos em cor-de-rosa e rea-
lizam mutirões de mamografia. Em São 
Paulo, o Parque do Ibirapuera ganhou 
uma roda gigante iluminada de rosa 
e um espetáculo na Fonte Multimídia.

Grátis - O es-
petáculo "O Homem 
de La Mancha", em 
cartaz no Teatro do 
Sesi, na Avenida 
Paulista, reúne os 
maiores nomes do 
teatro musical bra-
sileiro e uma orquestra sob a direção 
de Miguel Falabella. A versão brasileira 
da obra de 1965 mescla o clássico de 
Miguel de Cervantes sobre o idealista 
Dom Quixote à loucura de Arthur Bispo 
do Rosário, que passou a ser considera-
do genial após sua morte. Os ingressos 
são gratuitos e podem ser reservados 
através do site www.sesisp.org.br

Meia-entrada - A premiada Cia 
Le Plat du Jour está em cartaz no Tuca, 
em Perdizes, com o espetáculo “Peter 
Pan e Wendy”. Sessões aos sábados e 
domingos, às 16h00. Ingressos a R$ 
30,00; professores pagam meia-entrada.

TeaTRo

Uma série gratuita em quadrinhos 
ajuda a conscientizar os estudantes 
sobre a importância da democracia, 
através de episódios políticos que 
mudaram a História do País. "Agentes 
do Destino" é um game criado pelo 
historiador e cartunista Rodrigo Ayres 
de Araújo com conteúdos do ENEM e 
vestibulares. O game pode ser acessado 
através de tablets, celulares ou ainda 
através do site www.clickideia.com.br.

Professor/internauta
Professor em Araçatuba e autor 

de um livro, Vinicius Sanchez tem 
um site, onde publica artigos e fala 
sobre sua atuação em diversas causas, 
como a militância na APEOESP. O site 
é www.viniciussanchez.com.br

Cor Para Crescer
O grafiteiro Puga Menezes, cujos 

trabalhos apareceram pela primeira vez 
no Boletim Educacional da APEOESP, é o 
idealizador do Projeto Cor Para Crescer, 
que está levando pintura artística para 
escolas infantis localizadas na periferia da 
capital. O Projeto, que já está na sua 3ª 
edição, pode ser conferido no Facebook 
e Youtube. Veja também o site  http://cor 
paracrescer.wix.com/cor-para-crescer

A PUC de Campinas realiza de 6 
a 8 de outubro o IX Seminário “Edu-
cação Básica Brasileira: Contexto e 
Perspectiva”. Além de palestras e 
mesas redondas, o evento vai divulgar 
trabalhos que abordem experiências 
inovadoras no cotidiano escolar. Ins-
crições gratuitas. Mais informações: 
www.puc-campinas.edu.br/eventos

Sugestão de aula nº 77

Dia dos Professores
Os professores de Presidente Pru-

dente comemoram o Dia dos Profes-
sores no Buffet Andrea, em 10 de ou-
tubro, a partir das 22h30. A festa será 
animada pela Banda Santa Mônica. A 
subsede de Itaquaquecetuba também 
antecipou a data, que será comemo-
rada com uma Festa Havaiana no dia 
11, no Aroeira Bar, a partir das 22h00.


