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Professor de Educação Artística, 
Rodney D’Annibale está em dois es-
petáculos que serão apresentados no 
Festival de Inverno do Teatro do ETA 
– Estúdio de Treinamento Artístico. 
Baseado no best-seller “My Sister’s 
Keeper”, “Deixe-me Ir” tem sessões 
nos dias 20 e 27 de agosto. Já “Fala 
Bello!” é uma comédia italiana e 
tem apresentação no domingo, 21 
de agosto. O Teatro do ETA fica na 
Rua Major Diogo, 547, na Bela Vista. 
Informações: (11) 2615 6257.

Grátis
 Vila Tarsila terá temporada gratui-
ta no Teatro Vivo, até 28 de agosto. 
Inspirados em quadros da modernis-
ta Tarsila do Amaral, seis bailarinos e 
a atriz Luciana Paes contam a história 
da infância da pintora. O espetáculo 
tem sessões aos sábados e domin-
gos, às 16h00. O Teatro Vivo fica na 
Avenida Drº Chucri Zaidan, 860, no 
Morumbi.

 A Estação Ciência abre nesta segun-
da, 15 de agosto, a exposição “Quí-
mica para um mundo melhor”, que 
apresenta também livros e webjogos 
que divulgam a disciplina. A Estação 
Ciência fica na Rua Guaicurus, 1394, 
na Lapa. Mais informações: (11) 3167 
1249.

 O Porta Curtas Petrobrás leva curta-
-metragens brasileiros às salas de aula 
como apoio pedagógico. O Projeto 
possui um acervo com  364 filmes e 
recebe sugestões de especialistas, que 
ensinam os professores a utilizar os 
filmes em várias disciplinas. Professores 
e escolas podem se cadastrar gratuita-
mente para participar no site1  http://
www.curtanaescola.org.br

Combate às Drogas
O Conselho Nacional de Justiça lan-

çou uma Cartilha Sobre o Crack, que 
pode ser obtida através da Internet. 
A cartilha de 22 páginas faz parte da 
Campanha Crack Nem Pensar, que re-
úne diversos setores da sociedade civil 
no combate à droga. Acesse www.
cnj.jus.br

Universidades
   A Universidade Federal de São Paulo 
promove, entre os dias 30 de agosto e 
2 de setembro, a I Semana de Educação 
na Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas. O evento, promovido pelos 
alunos do curso de Pedagogia da Uni-
versidade em Guarulhos, tem como tema 
central “Educação, escola e formação: a 
pedagogia em questão”. Programação 
e inscrições no site http://proex.epm.
br/eventos11/educacao ou através do 
telefone (11) 3381 2072.

   São Paulo terá a sua I Olímpiada de 
Filosofia. Com o tema “O mundo é ad-
mirável?! O que nos torna plenamente 
humanos?”, a Olímpiada será realizada 
no dia 24 de setembro na Universidade 
Federal do ABC. O material de apoio 
para participação no evento está dis-
ponível no site http://olimpiadasdefi-
losofia2011.wordpress.com/

Salve Jorge!
Se estivesse vivo, 

o escr itor Jorge 
Amado teria com-
pletado 99 anos 
no último dia 10. 
A data abriu as co-
memorações para 
o seu centenário, 
que será comemorado em 2012. A 
Revista Carta Fundamental dedica a 
edição de agosto ao escritor baiano. A 
reportagem de capa dá dicas de como 
apresentar aos estudantes a obra in-
fantil do escritor. Confira nas bancas!

Os professores Gerson e 
Zuza Camelo lançam na 
próxima sexta-feira, 19 
de agosto, “Sampa: um 
laboratório para mestres, 
alunos e visitantes”. 
O lançamento será na 
EE Profº Emygdio de 
Barros,     no Butantã, 
onde o professor Zuza, 
pós-doutor em Políticas 
Públicas, leciona. O livro, 
da Edições Lua Nova, faz 
um passeio pela capital 
paulista, do século XVI ao 
século XXI. Confira!


