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Professor da rede pública há 23
anos, Leôncio Benedito de Souza lança
na Saraiva Megastore de São Bernardo
do Campo o seu primeiro livro, �O
Menino de Dona Mariinha�. O autor
leciona na EE Evandro Caiafa Esquivel
e no Instituto Educacional Manoel da
Nóbrega, em Diadema. O livro está à
venda no site da Livraria Saraiva ou na
própria livraria do Shopping Metrópole
de São Bernardo do Campo. Mais in-
formações: (11) 4056 2224.

Dia Mundial
Contra o Racismo

O Dia Mundial de Denúncia Contra
o Racismo será celebrado na próxima
segunda-feira, 21 de março.  Diversas
organização sociais estão reunidas para
realizar em São Paulo um protesto con-
tra a violência policial contra a popula-
ção negra e de baixa renda e os movi-
mentos sociais. Vale lembrar que a ONU
proclamou 2011 como o Ano Interna-
cional para Afrodescendentes, uma ini-
ciativa para promover o respeito à di-
versidade e à herança cultural africana.
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A Summus Editorial lançou, no
último dia 2, o livro �Textos em
Contextos � Reflexões Sobre o
Ensino da Língua Escrita�,
organizado pela educadora Silvia
Gasparian Colello. A obra reúne
artigos e pesquisas de
professores do Grupo de Estudos
e Pesquisas Sobre Alfabetização e
Letramento da USP. Confira nas
livrarias!

Islã em São Paulo
O Centro Cultural Banco do Brasil rea-

liza em março o Ciclo de Palestras Islã:
Arte, Arqueologia e Cultura. As palestras
fazem parte da programação do Festival
Sul-Americano de Cultura Árabe, que trou-
xe a São Paulo a Exposição Islã: Arte e
Civilização. No dia 19, haverá uma oficina
para educadores sobre o tema. A exposi-
ção fica em cartaz até o dia 27 de março
e as palestras acontecem nos dias 19, 20,
26 e 27 de março.  Informações: (11)
3113 3649. O Centro Cultural Banco do
Brasil fica na Rua Álvares Penteado, 112,
no centro da capital.

! O Portal Universia vai premiar 10
internautas com bolsas de estudo para
um curso de espanhol online gratuito.
A certificação do curso é emitida pelo
Centro Examinador da Universidade de
Salamanca. Informe-se sobre a promo-
ção no site www.universia.com.br

! A dissertação Políticas Para as Mu-
lheres no Governo do Estado de São Pau-
lo, mestrado da socióloga Angélica
Fernandes, é o mais recente destaque
da seção Teses e Dissertações do site da
APEOESP, que já reúne 34 trabalhos aca-
dêmicos de interesse dos professores.

Escola de Projetos
na USP

Professores da rede pública podem
inscrever suas turmas na Escola de Pro-
jetos da VIII Semana de Geografia da USP,
cujo tema em 2011 será �A geografia do
trabalho e as transformações do mundo
contemporâneo�. As atividades aconte-
cerão em outubro, mas as inscrições de
projetos serão aceitas até o mês de abril.
Cada escola pode inscrever até dois pro-
jetos já concluídos ou mesmo em fase
de realização. Informações através do e-
mail semangeo@usp.br.

Professores não pagam

Professores têm ingressos gratuitos no
espetáculo �Mambo Italiano�, que fica em
cartaz até o dia 28 de março no Teatro
Nair Bello, localizado no Shopping Frei
Caneca. Traduzida e adaptada por Clarice
Abujamra, a peça é uma comédia de cos-
tumes sobre relações familiares. �Mambo
Italiano� tem sessões de sexta a domin-
go. O Teatro fica no 3º piso do Shopping,
localizado na Rua Frei Caneca, 569. Mais
informações: (11) 3472 2414.
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