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Grátis para professores
  O Grupo 
Ria reestreia, 
no Teatro Lu-
cas Pardo Filho, 
a sua série de 
espetáculos li-
terários, com 
ingressos gratuitos para os professo-
res. Os ingressos foram distribuídos 
através de mala direta para os dire-
tores e coordenadores de todas as 
escolas paulistas. Entre os espetáculos 
estão Dom Casmurro, de Machado de 
Assis, e Auto da Barca do Inferno, de 
Gil Vicente. O Teatro fica na Rua Gra-
vataí, 47, na Consolação. Informe-se 
sobre o repertório no site www.gru-
poria.com.br ou através do telefone 
(11) 3862 0347.

 Professores terão curso gratuito 
de fotografia no Instituto Tomie 
Ohtake, localizado na zona oeste da 
capital. O curso, que será realizado a 
partir do dia 08 de agosto, integra as 
atividades da Exposição da Coleção 
de Fotografia Contemporânea da 
Telefônica, que está em cartaz no 
Instituto. Inscrições e informações 
através do telefone (11) 2245 1937. 

 Está disponível na Internet a pes-
quisa “O Trabalho Docente na Educa-
ção Básica no Brasil”,  realizada entre 
os anos de 2009 e 2010 pelo Grupo 
de Pesquisa sobre Política Educacional 
e Trabalho Docente em sete estados 
brasileiros. Acesse www.trabalhodo-
cente.net.br 

 Um economista comprovou em 
doutorado na USP a relação entre a 
evasão escolar e o aumento dos in-
díces de criminalidade. “Dois Ensaios 
Acerca da Relação Entre Criminali-
dade e Educação”, do economista 
Evandro Camargos Teixeira, é o 
mais novo destaque da seção Teses 
e Dissertações, publicada no site da 
APEOESP. Confira!

Feira Literária
Começa 

nesta segun-
da-feira, 1º 
de agosto, a 
1ª Feira Lite-
rária de São 
Bernardo do 
Campo. Pio-

neiro na região, o evento irá promover 
o encontro de escritores e ilustradores 
com os leitores. As editoras vão ofere-
cer descontos aos visitantes da Feira, 
que acontece até o dia 14 de agosto no 
Pavilhão Vera Cruz, localizado na Ave-
nida Lucas Nogueira Garcez. Participe!

Na USP
 A Fuvest está com inscrições aber-
tas para um curso de especialização 
gratuito para educadores. “Ética, Va-
lores e Cidadania na Escola” será um 
curso semipresencial com duração de 
18 meses. Os formandos terão diplo-
ma da USP.  A prova de seleção será no 
próximo dia 14. Os interessados devem 
inscrever-se através do site da Fuvest: 
www.fuvest.br.

  A Universidade de São Paulo 
criou o Programa USP Diversidade, 
cujo objetivo é estimular a promoção 
e o respeito aos direitos humanos. 
Além de desenvolver atividades na 
própria Universidade, o Programa 
deve articular projetos e outros gru-
pos que já trabalhem com as mesmas 
questões. Mais informações: (11) 
3091 3455.

Olímpiada de História
A 3ª Olim-

píada Nacio-
nal em Histó-
ria do Brasil 
recebe iscri-
ções até o dia 
9 de agosto. 

Organizada pelo Museu Exploratório 
de Ciências da Unicamp, a competi-
ção envolve estudantes e professores 
de História. As inscrições devem ser 
realizadas no site do evento: http://
olimpiada.museudeciencias.com.br

Já estão nas livrarias os 
novos títulos da Coleção de 
DVDs Grandes Educadores, 
editada pela Paulus e pela 
ATTA - Mídia e Educação. Os 
novos volumes abordam as 
obras de Johann Pestalozzi, 
Emilia Ferreiro, Rudolf 
Steiner, Comênio e Darcy 
Ribeiro. A Coleção conta 
ainda com outros 11 títulos, 
dedicados a Jean Piaget, 
Paulo Freire e outros. 
Confira nas livrarias!


