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Cem anos do Municipal
O Teatro Muni-

cipal de São Paulo 
comemora cem 
anos com um pro-
grama educativo 
que oferece três 
roteiros de visitas, 

que abordam tantos aspectos históricos 
e arquitetônicos da construção, quanto 
os conteúdos artísticos (concertos, ópe-
ras e coreografias). Informe-se sobre o 
agendamento de visitas através do tele-
fone (11) 3397 0382 ou do site www.
teatromunicipal.sp.gov.br

Professor da rede pública, Vagner 
Luciano de Melo é também psicanalista. 
Ele realiza, no próximo dia 13, em São 
Caetano do Sul, um workshop sobre sín-
drome de pânico e depressão. Os associa-
dos à APEOESP têm 40% de desconto na 
atividade. Informações e reservas através 
do telefone (11) 4238 8619 ou do e-mail 
vagneresponde@ig.com.br

Educação – Uma 
Agenda Urgente

O Movimento Todos Pela Educação 
realiza, entre os dias 13 e 16 de setem-
bro, o Congresso Internacional “Educa-
ção - Uma Agenda Urgente”. O encontro 
gratuito deve reunir em Brasília lideranças 
do setor para debater questões relacio-
nadas à aprendizagem e à Educação no 
País. Veja a programação no site  www.
todospelaeducacao.org.br

Bonecos do Mundo
Considerado um dos maiores festi-

vais de teatro de animação do mundo, 
o Sesi Bonecos do Mundo terá sua 
edição paulista entre os dias 17 e 21 
de agosto. O Festival terá espetáculos 
gratuitos em quatro palcos gigantes 
que serão armados no Parque do Ibira-
puera. A cidade também terá oficinas, 
exposições e desfiles. Entre os desta-
ques, o Grupo Giramundo, de Minas 
Gerais, o XPTO, de São Paulo, e grupos 
russos, espanhóis e italianos, entre ou-
tros. Informe-se sobre a programação 
no site www.sesibonecos.com.br

 O Senado Fede-
ral realiza a quar-
ta edição do seu 
concurso de reda-
ção para o Ensi-
no Médio, com o 
tema “O Brasil que 
a gente quer é a 
gente quem faz”. 
As escolas estaduais 
têm até o dia 30 de setembro para 
enviar as redações para as Secretarias 
de Educação. Informe-se no site www.
senado.gov.br/concursoredacao

 Os temas do Desafio de Redação 
Diário do Grande ABC 2011 serão as 
profissões do futuro e as profissões do 
pré-sal, petróleo e gás. Podem partici-
par estudantes matriculados em esco-
las das sete cidades do Grande ABC. 
As provas do Desafio serão realizadas 
entre os dias 15 de agosto e 23 de 
setembro. As escolas serão procuradas 
pela equipe do Jornal.

 Escolas públicas do interior paulista 
estão participando do Projeto Era Uma 
Vez Europa, apadrinhado pelo jogador 
Nilmar Honorato, que atua no futebol 
espanhol. Com o objetivo de desenvolver 
o pensamento, a pesquisa e a criatividade 
entre estudantes do 9° ano, o Projeto 
seleciona estudantes para intercâmbio 
em países europeus. Informe-se no site 
www.eraumavezeuropa.com.br

Um dos criadores do Sarau 
da Cooperativa Cultural 
da Periferia, Sérgio Vaz, 
acaba de lançar “Literatura, 
Pão e Poesia”, um livro de 
crônicas e poemas sobre 
o cotidiano da metrópole. 
A arte da periferia é um 
movimento cultural que 
espalhou-se rapidamente 
por várias comunidades da 
capital, Grande São Paulo 
e outras regiões do País. 
“Literatura, Pão e Poesia” é 
da Global Editora. Confira !


