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Diabetes nas Escolas
Os procedi-

mentos essen-
ciais para lidar 
com a lunos 
diabéticos são 
o foco do paco-
te educativo Kids - Crianças e Diabetes 
nas Escolas, oferecido gratuitamente 
pela ONG ADJ Diabetes. O Brasil é o 4º 
país no mundo em incidência da doença, 
Oferecido gratuitamente através da Inter-
net, o pacote propõe palestras e ações 
recreativas sobre o tema. Download 
no site www.idf.org/education/kids/
information-pack/brazil

Mário de Andrade
Uma expo-

sição na USP 
r e l e m b r a  a 
obra de Mário 
de Andrade nos 
70 anos da sua 

morte. “Traço|Compassos: Mário de 
Andrade em caricaturas”, organizada 
pelo Instituto de Estudos Brasileiros 
na Reitoria da Universidade, reúne 
cerca de 30 desenhos assinados por 
Millôr Fernandes, Paulo Cavalcanti e 
outros artistas que retrataram o autor 
de “Pauliceia Desvairada” e “Macuna-
íma”. A exposição pode ser visitada de 
segunda a sexta, na Reitoria da Cidade 
Universitária.

Fotografia
A Biblioteca Nacional e o Instituto 

Moreira Salles criaram o Portal Brasi-
liana Fotográfica,  um banco de fotos 
online focado no período de consolida-
ção da fotografia no Brasil: do final do 
século 19 até os anos 1920. O Portal 
oferece, inicialmente, cerca de duas mil 
fotografias, com destaque para a Cole-
ção reunida por Dom Pedro II. Acesse 
http://brasilianafotografica.bn.br.

Einstein e o Ano da Luz
 O Portal 

Educacional 
disponibiliza 
vários proje-
tos que expli-
cam a Teoria da Relatividade de Albert 
Einstein, cuja formulação está comple-
tando 100 anos, e outros que remetem 
ao tema e tratam de ecologia, cidadania 
e criatividade. Destaque para os projetos 
em homenagem ao Ano Internacional da 
Luz, instituído pela ONU. Acesse www.
educacional.com.br

MCs pela Educação

Desde 2013, o rapper Alex dos San-
tos leva a escolas da periferia o Show 
de Inspiração e o MCs pela Educação. 
Batizada de “rap e funk da educação”, 
a batida de Lemaestro, nome artístico 
do rapper, está presente em músicas 
como “Ostentando Educação” e “Re-
volução Pacífica”.

O músico produziu um CD com alu-
nos da EE Professora Lacy Lenski Lopes, 
localizada em Mauá, onde mantém 
ainda o Projeto Falcões do Skate, com 
aulas nas manhãs de domingo. Lema-
estro foi escolhido pelo Global Shapers, 
no Fórum Econômico Mundial, como 
um dos jovens paulistas com potencial 
para mudar o mundo. Em agosto, o 
músico lança o CD “Escolhas Mudam 
Histórias”.  Para levar o projeto para 
sua escola, acesse o site http://institu-
togerandofalcoes.org

São gratuitas as inscrições para a 
1ª Jornada Interestadual de Apoio à 
Educação do Escolar em Tratamento de 
Saúde, promovido pelas Universidades 
Federais de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul. O evento, que será realizado no 
dia 27 de maio no Teatro da Unifesp, 
na Vila Clementino, vai abordar as 
políticas públicas voltadas à inclusão 
da criança e do adolescente em tra-
tamento de saúde. Inscrições através 
do site http://www2.unifesp.br/proex/
novo/eventos/eventos15/escolar/

A Pró-Reitoria de Graduação 
da Unesp oferece, para 
download gratuito, 43 
livros. Parceria com a Cultura 
Acadêmica, a Coleção tem 
vários títulos na área de 
Educação, entre eles, “O Jogo 
como recurso pedagógico 
no contexto educacional” e 
“Abordagens pedagógicas 
do ensino de linguagens 
em EJA”. Os livros estão 
disponíveis no site www.
culturaacademica.com.br


