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Virada Cultural 2015
Eclét ica como 
sempre, a Vira-
da Cultural terá 
na edição 2015 
homenagens a 
Inezita Barroso e 
à Jovem Guarda. O Arraial da Inezita 
Barroso na Praça da República terá 
música popular e de raiz. O palco 
comemorativo dos 50 anos da Jovem 
Guarda será montado na Avenida São 
João. Destaque também para o evento 
"Experimenta Portugal" , que vai cele-
brar o "Dia de Camões, de Portugal e 
das Comunidades Portuguesas", no 
Parque do Ibirapuera. Veja a progra-
mação completa no site http://virada-
cultural.prefeitura.sp.gov.br/2015

Escute Nossas Vozes!
Casos reais de 
violência se-
xual em esco-
las de todo o 
mundo são o 
tema do vídeo 
"Garota do Milênio" da Campanha Por 
Ser Menina da Plan International. A 
ONG revela na pesquisa "Escute Nos-
sas Vozes" que a violência baseada no 
gênero está destruindo a educação 
das meninas. A campanha e o vídeo 
chamam a atenção para o fato de 
que as escolas precisam tornar-se um 
ambiente seguro para que o direito à 
Educação seja de fato garantido. Veja 
no Youtube e também no site http://
plan-international.org

Disciplinas
Biologia - O Instituto de Biociências 
da USP está com inscrições abertas para 
o Encontro de História e Filosofia da Bio-
logia, que será realizado entre os dias 29 
e 31 de julho. Programação e inscrições 
através do site www.abfhib.org.

Química - Um aplicativo de celular 
gratuito oferece conteúdo para o ensino/
aprendizagem de Química. O "Merck PSE 
HD" oferece informações detalhadas dos 
elementos químicos. O download está 
disponível em Android/IOS.

Museus
A relação dos museus com as comu-
nidades é o tema do Encontro Paulista 
de Museus, que será realizado entre 
os dias 24 e 26 de junho em diversos 
espaços culturais da capital, como os 
Museus Afro Brasil e da Imigração. A 
programação gratuita contará com 
conferências, palestras e debates. Mais 
informações no site www.encontro-
paulistademuseus.org.br

A Rede de Aprendizagem Edukatu 
vai premiar professores de todo o 
País que mobilizarem a comunidade 
escolar para a realização de projetos 
relacionados ao consumo consciente 
e sustentabilidade. Para participar do 
Desafio "A Natureza das Coisas", o pro-
fessor tem que inscrever na plataforma 
Edukatu: www.edukatu.org.br.

Estudantes de 14 a 18 anos podem inscrever-se para participar 
do Curso Livre de Preparação do Escritor Jovem, o Clipe Jovem. O 
curso oferecido pela Casa das Rosas aborda a linguagem literária. 
Serão selecionados 30 participantes. Inscrições na recepção, na 
Avenida Paulista, 37, ou através do site www.casadasrosas.org.br

O jornalista Leonardo Severo lança no 
próximo dia 23 "A CIA contra a Guatemala: 
movimentos sociais, mídia e desinformação". 
O livro da Editora Papiro revela os abusos 
contra os direitos humanos e a violenta 
perseguição contra lideranças sindicais na 
Guatemala. O lançamento será na Livraria 
Martins Fontes, a partir das 18h30. Já o 
Centro de Estudos Barão de Itararé lança 
"Direitos Negados - um retrato da luta 
pela democratização da comunicação", 
uma coletânea de 17 reportagens reunidos 
pela jornalista Renata Mielli sobre temas 
abordados no Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular da Mídia Democrática.


