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Nos últimos meses, os livros de colorir para adultos 
tornaram-se um fenômeno editorial. São dezenas de títulos 
disponíveis, voltados à tradicional pintura manual e aos 
efeitos relaxantes da atividade. A Editora Gutemberg lançou 
"O Livro do Sossego". Já a Novo Século publicou "Maravilhas 
Naturais". A Editora Alaúde lançou a série Arte Terapia, que 
traz títulos como "A moda do meu jeito".

Filho e irmão de educadores, 
o cantor e compositor Criolo 
lembrou a luta dos professores 
das escolas públicas no encerra-
mento da Turnê Viva Tim Maia, 
no dia 28 de junho. "Estamos juntos!", 
disse Criolo, que cantou ao lado de Ivete 
Sangalo em uma apresentação que reuniu 
180 mil pessoas na zona norte da capital. 

@ O trabalho dos co-
ordenadores pedagógicos 
é um dos mais recentes 
destaques do Blog QEdu, 
que utiliza dados educa-
cionais para auxiliar gestores, diretores 
e professores nas atividades escolares. 
Acesse http://blog.qedu.org.br/

@ A Rede de Educação Akatu está 
mobilizando equipes de professores e 
alunos através de um desafio nacional. 
A Natureza das Coisas 2015 vai receber 
projetos educacionais relacionados ao 
consumo consciente, sustentabilidade 
e ciclo de vida dos produtos. Mais 
informações: http://edukatu.org.br/

Exposições
 Acaba de entrar em 

cartaz no Centro Cultural 
Banco do Brasil a exposição 
"Kandinsky: tudo começa 
num ponto", que reúne 153 obras do ar-
tista russo precursor do abstracionismo. 
A exposição tem entrada franca. Para 
evitar filas, é possível agendar a visita 
através do site www.ingressorapido.
com.br. O Centro Cultural fica na Rua 
Álvares Penteado, 112, no Centro.

 No Instituto 
Tomie Ohtake está 
em cartaz a mostra 
"Joan Miró: A Força 
da Matéria", com pinturas, esculturas 
e desenhos do artista catalão. Desta-
que ainda para a exposição "A Música 
Canta a República", que reúne fotos, 
vídeos, áudios e textos coletados 
durante a pesquisa para o livro do 
jornalista Franklin Martins, "Quem foi 
que inventou o Brasil", que retrata 
a produção musical musical do País 
inspirada em episódios e personagens 
do cenário político. O Instituto fica na 
Avenida Faria Lima, 201, em Pinheiros.

Seminário
O professor Jusce-

lino Rodrigues Oliveira 
lança o seu quarto 
livro, "Sustentabilidade 
a serviço da humanida-
de". Em verso e prosa, 
o professor fala so-
bre água, reciclagem, 
preservação e outros 
temas relacionados ao 
meio ambiente. A te-
mática também é abor-
dada em CD e DVD, 

que estão sendo lançados simultanea-
mente. O livro está disponível em e-book 
na Livraria Cultura, Amazon e outras. 
Compras também com o autor, através 
do e-mail jusoliveiraadv@ig.com.br

Durante o Festival João Rock, realizado em 
junho, em meio à greve da categoria, o 
cantor já havia falado sobre as más con-
dições de trabalho nas escolas públicas.

"Estamos juntos!"

Será nos dias 20 e 21 de julho o 2º 
Seminário de Educação Escolar Office 
Brasil. O tema do evento que ocorrerá 
no Anhembi será "O Impacto da Edu-
cação no Desenvolvimento do Brasil". 
Entre os conferencistas, o escritor Paulo 
Lins, autor de "Cidade de Deus", e o 
professor de Ética da USP, Clóvis de 
Barros Filho. Inscrições através do site 
www.escolarofficebrasil.com.br


