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Direito à Educação
Meninas - Estão 
abertas as inscrições 
para o  IV Concur-
so de Fotografia e 
Exposição "Por ser 
menina", que tem categorias para 
amadores e estudantes. Realizado pela 
Plan Internacional em parceria com a 
Agência EFE em 12 países, o concurso 
retrata a vida das meninas na América 
Latina, com o objetivo de promover e 
aumentar o acesso dessa população à 
educação de qualidade. O regulamen-
to está no site www.plan-americas.org. 
As fotos podem ser enviadas através do 
e-mail porsernina2015@gmail.com. 

Diversidade - A Defensoria Pública 
está promovendo audiências sobre 
educação escolar para comunidades 
tradicionais. As próximas audiências 
públicas do Ciclo sobre Educação Es-
colar Diferenciada serão realizadas nas 
cidades de Eldorado (6/6), Iporanga 
(1/9) e Barra do Turvo (3/10) e vão 
envolver comunidades quilombolas, 
caboclas, caiçaras e indígenas.

Exposições

Picasso - Termina no próximo dia 8 
a exposição “Picasso e a Modernida-
de Espanhola”, em cartaz no Centro 
Cultural Banco do Brasil. Os visitantes 
poderão ver também telas de outros 
mestres da arte moderna, como Joan 
Miró e Salvador Dalí. O CCBB fica na 
Rua Álvares Penteado, 112, no Centro.

São Paulo Colonial - Está em cartaz 
no Arquivo Público do Estado de São 
Paulo a exposição “Em Nome D´el Rey 
– 250 anos do governo Morgado de 
Mateus em São Paulo (1765-2015)”. A 
mostra aborda o período colonial, com 
foco na figura do nobre português que 
criou vilas e recensou a população pau-
lista no século XVIII. O Arquivo Público 
fica na Rua Voluntários da Pátria, 596, 
em Santana.  – Santana, São Paulo.

Oficina de Texto
A Oficina do Texto, projeto cola-

borativo do Portal Educacional, conta 
agora com a participação do escritor 
Ilan Brenman. Autor de mais de 60 
livros dedicados a crianças e adolescen-
tes, o escritor propôs o roteiro para um 
livro que está sendo produzido pelos 
estudantes que participam da iniciati-
va. O Portal promove ainda em 2015 
a oficina "Uma Viagem no Tempo", 
para trabalhar o gênero jornalístico. 
Conheça os projetos através do site 
www.educacional.com.br

Procura-se
Estudantes 

da Miami Ad 
School da Escola 
Superior de Pro-
paganda e Ma-
rketing criaram 
um projeto de 
localização de pessoas desaparecidas. 
O Missing IDs publica RGs elaborados 
com a informação do desaparecimen-
to. O Projeto está no Facebook e no 
Instagram. Acesse www.facebook.
com/Projetomissingids

Conselho de Classe
A Fundação Lemann realizou uma 

pesquisa que mostra a visão dos pro-
fessores sobre a educação no Brasil. 
“Conselho de Classe” ouviu mil pro-
fessores em 50 municípios brasileiros. 
Os entrevistados falaram sobre os 
desafios do cotidiano escolar, as polí-
ticas públicas educacionais e a carreira 
e revelaram que a falta de acompa-
nhamento psicológico dos alunos e a 
indisciplina são desafios que precisam 
ser enfrentados com urgência. Veja 
a íntegra da pesquisa no site http://
fundacaolemann.org.br/

O jornalista Sérgio Pereira 
Couto lança pela Editora 
Gutenberg "Grandes Mistérios 
da História: a teoria da 
conspiração e os segredos 
por trás dos acontecimentos". 
O livro aborda epísódios 
históricos que têm versões 
controversas, como o boato 
de que terroristas teriam 
combinado com o governo 
americano os atentados de 
11 de setembro. Confira nas 
livrarias!


