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A Universia Brasil e a UNICAMP 
(Universidade Estadual de Campinas) 
lançaram um Portal com conteúdos 
educacionais e disciplinas dos cursos 
de graduação da Universidade. Os in-
ternautas podem baixar gratuitamente 
apostilas, textos, fotos e vídeos de 12 
disciplinas da Unicamp. É só acessar 
http://www.ocw.unicamp.br

Marcha Noturna
A APEOESP é uma 

das apoiadoras da XV 
Marcha Noturna, a tra-
dicional passeata do 
Movimento Negro que 
acontece na noite de 12 
de maio. O tema desta 
edição será “123 anos 
da falsa abolição da escravatura”. A con-
centração começa às 18h00 na Rua do 
Carmo, em frente à Igreja Nossa Senhora 
da Boa Morte, no centro da capital.  

Bolsas no Japão 
O Consulado do Japão em São 

Paulo está com inscrições abertas 
para as Bolsas de  Pesquisa MEXT 
2012. São bolsas integrais de mes-
trado e doutorado, oferecidas pelo 
Ministério da Educação, Cultura, 
Esportes, Ciência e Tecnologia do 
Japão. Os interessados em concorrer 
às vagas podem participar de pa-
lestras explicativas organizadas pelo 
Consulado. Para mais informações, 
acesse o site http://www.sp.br.emb-
-japan.go.jp/pt/cultura/bolsa1.htm  

Prêmio
Estão abertas as inscrições para o 

Prêmio Microsoft Educadores Inovado-
res 2011, que destaca os melhores pro-
jetos educacionais desenvolvidos por 
professores brasileiros que utilizam a 
tecnologia para melhorar os processos 
de ensino e aprendizagem. Os educa-
dores serão premiados em quatro ca-
tegorias: Escolas Públicas de Educação  
Básica, Ensino Técnico, Escolas Par-
ticulares  e Educador Inovador. Para 
concorrer, basta acessar o site www.
educadoresinovadores.com.br.

Teatro

Inglês com Música

 
Infanto-Juvenil - 
Em cartaz no teatro 
Juca Chaves, Ervilha 
Sapo Júnior fala da 
dificuldade do ser 
humano em conviver 
com as diferenças, 
através da história de uma menina que 
sonha em ser atriz. A peça tem sessões 
aos sábados, às 16h00. O teatro fica 
na Rua João Cachoeira 899, no Itaim. 
Mais informações: (11) 3168 2015.

Adulto - Reestreia na próxima sexta, 
dia 06, o musical sobre o compositor 
Noel Rosa.  Desta vez, a vida do com-
positor de Vila Isabel será encenada no 
Teatro Brigadeiro. Aproveite a meia-en-
trada para conferir de sexta a domingo, 
na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 
884, na Bela Vista. Mais informações 
no blog do espetáculo: http://www.
noelrosaomusical.com.br

O Programa Inglês com Música, 
que fez sucesso na TV entre os anos de 
1969 e 1981, reestreou no último dia 
25 na TV Cultura. Acompanhadas por 
uma banda, a atriz e cantora Amanda 
Acosta e a professora Marisa Leite de 
Barros incentivam o aprendizado do 
idioma utilizando letras de música e 
jogos entre equipes. Assista de segun-
da a sexta, às 18h00, com reprise aos 
sábados, às 12h00.

A Editora Magia de Ler 
lançou uma série de 
livros infantis inspirada 
em coleções francesas. O 
conteúdo da série, dedicada 
a crianças de 1 a 8 anos, 
foi criado por alguns dos 
melhores escritores e 
ilustradores do País, como 
Eva Furnari e a Palavra 
Cantada. A série estimula o 
gosto pela leitura, através 
de seções de brincadeiras, 
artesanato e culinária. 
Confira nas livrarias ou 
assine a publicação através 
da própria Editora: (11) 
3477 3233.
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