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A greve em revista
A edição de junho 

da Revista do Brasil 
destaca em sua re-
portagem de capa a 
greve dos professo-
res. "A omissão dese-
duca" retrata o drama 
de alunos e professo-
res desprezados pelos governo tucanos. 
Leia também reportagens sobre o 
Coletivo Jornalistas Livres e a influência 
da viola na formação cultural dos bra-
sileiros. Associados à APEOESP podem 
retirar a Revista do Brasil gratuitamente 
na sede e subsedes do Sindicato.

Teatro
Sérgio Car-
doso - A São 
Paulo Compa-
nhia de Dança promoverá uma sessão 
gratuita para estudantes e terceira 
idade do espetáculo La Sylphide, no dia 
26 de junho. Marco do balé românti-
co, o espetáculo está em cartaz até o 
próximo domingo, dia 28, no Teatro 
Sérgio Cardoso. Os ingressos custam 
R$ 30,00; professores pagam meia-
-entrada. O Teatro Sérgio Cardoso fica 
na Rua Rui Barbosa, 153, na Bela Vista.

Sesc - Considerado o segundo me-
lhor espetáculo infantil de 2014, "O 
Sonho de Jerônimo" está em cartaz 
aos domingos, no Sesc Bom Retiro. A 
Fabulosa Companhia Teatro de Histó-
rias encena a jornada do personagem 
Jerônimo, em busca dos seus sonhos. 
Sessões ao meio-dia. Ingressos de R$ 
5,00 a R$ 17,00. O Sesc fica na Ala-
meda Nothmann, 185, no Bom Retiro.

Pa r t e  do 
calendário ofi-
cial da França, 
a Festa da Mú-
sica é celebra-
da no Brasil nas lojas Fnac. Até o final 
do mês, a Fnac promove shows gra-
tuitos em suas unidades no Morumbi, 
Paulista e Pinheiros, onde também está 
em cartaz a exposição "A Fotografia 
Musical de Daryan Dornelles". Mais in-
formações no site www.fnac.com.br

A Fundação Carlos Chagas está com 
inscrições abertas para a 5ª edição do 
Prêmio Professor Rubens Murillo Mar-
ques, que vai destacar os projetos mais 
inovadores dos professores de Licen-
ciatura das universidades brasileiras. 
Na edição passada, foram premiados 
projetos voltados para o ensino de Lite-
ratura e Ciências. O regulamento pode 
ser consultado no site da Fundação: 
www.fcc.org.br

Professor/internauta

Idealizado por três arte-educadoras, 
o Blog Acendendo Vagalumes oferece 
conteúdo  para as aulas de Educação 
Artística. São propostas de músicas, 
brincadeiras e outras atividades lúdicas 
baseadas nos cinco sentidos. O ende-
reço do blog é http://acendendova-
galumes.blogspot.com.br/

    A Unicef recebe 
até o dia 25 de 
junho inscrições 
para o concurso 
de desenhos sobre os 25 anos do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente. Estu-
dantes de 12 a 17 anos podem participar 
com desenhos inspirados pela pergunta: 
"O que é ser adolescente hoje no Brasil?". 
O desenho deverá ser enviado para o 
e-mail comunicacao@unicef.org. Mais 
informações: www.unicef.org/brazil

    A crise hídrica é tema do IX Prêmio 
Econoteen de Ensaios, promovido pela 
USP para estudantes dos 2º e 3º anos 
do ensino médio de escolas públicas. 
Inscrições através do site www.eco-
noteen.fea.usp.br/inscricao.

A jornalista Daniela 
Arbex acaba de lançar 
pela Geração Editorial 
o romance "Cova 312", 
baseado na história 
real de tortura, morte e 
desaparecimento de um 
jovem militante durante a 
ditadura militar. Daniela 
tem mais de 20 prêmios 
nacionais e internacionais 
e é autora do best-seller 
"Holocausto Brasileiro". 
Confira nas livrarias!


