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NANOTECNOLOGIA - A APEOESP volta 
a oferecer o curso de nanotecnologia 
para professores do Ensino Médio. 
Coordenado pelo sociólogo Paulo 
Martins, o curso on-line começa nes-
ta segunda-feira, 10 de agosto. Mais 
informações através do site www.
nanotecnologiadoavesso.org/

TEATRO - Entrou em cartaz em 1º de 
agosto, o Projeto Teatro ComVida 
que oferece atrações gratuitas de 
várias linguagens artísticas. Realizado 
pelo Teatro Sérgio Cardoso, o Projeto 
apresenta de terça a domingo leituras 
dramáticas, shows, aulas de dança de 
salão e palestras. O Teatro fica na Rua 
Rui Barbosa, 153, na Bela Vista.

Parlamento Jovem
Estão abertas as inscri-
ções para o Parlamento 
Jovem Municipal 2015, 
programa que leva estu-
dantes do 6º ao 9º ano a 
vivenciarem uma sessão 
parlamentar na Câmara 
de Vereadores de São Paulo. As escolas 
devem selecionar e inscrever os projetos 
de lei apresentados pelos estudantes em 
forma de trabalhos. As fichas de inscrição 
e o regulamento estão disponíveis no site 
www.camara.sp.gov.br

Contra a Redução
Artistas, ati-

vistas e movi-
mentos sociais 
estarão juntos, 
no próximo dia 
15, no Festival Amanhecer Contra a 
Redução em São Paulo. O objetivo é 
protestar com arte e cultura contra o 
projeto que visa reduzir a maioridade 
penal no Brasil de 18 para 16 anos. O 
Festival será realizado a partir das 12 
horas no Capão Redondo, um dos bair-
ros com maior número de assassinatos 
de jovens no Brasil.

Turismo Urbano
São Paulo 

tem um dos 
cinco projetos 
de maior im-
portância no 

mundo em turismo urbano sustentável. 
Trata-se de uma caminhada noturna 
temática e gratuita, que sai todas as 
quintas-feiras do Teatro Municipal. Os 
próximos temas são “Mercadão Paulis-
tano: um prédio magnífico de Ramos 
de Azevedo”, no dia 13, e “Caminhos 
Vilanovas Artigas – um dos principais 
nomes da história da arquitetura de São 
Paulo”, no dia no dia 20. Não há necessi-
dade de inscrição prévia. Os grupos saem 
das escadarias do Municipal às 20 horas.Exposição

Está em cartaz 
na Pinacoteca do 
Estado "A Paisa-
gem na Arte", exposição com obras de 
mestres do paisagismo britânico. Loca-
lizada na Estação da Luz, a Pinacoteca 
tem entrada franca aos sábados.

A Rede Educa
O Centro da Cultura Judaica, no Su-

maré, vai receber o Fórum A Rede Educa 
no dia 20 de agosto. O Fórum concentra 
experiências sobre a revolução impulsio-
nada pela tecnologia na Educação. A par-
ticipação no evento garante certificado. 
As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas através do site http://www.arede.
inf.br/forum-arede-educa/

O Projeto Guri abre hoje inscrições para 20 cursos de música gratuitos. Voltados 
para crianças e adolescentes de 06 a 18 anos, os cursos serão ministrados em unida-
des do interior e litoral paulista. Mais informações no site www.projetoguri.org.br

Chega às livrarias a biografia 
“Histórias do Meu Avô Tristão”, 
do escritor Xikito Affonso 
Ferreira. O livro conta a trajetória 
do intelectual Alceu de Amoroso 
Lima, o Tristão de Athayde. 
Destaque ainda para a Editora 
da Universidade Federal de São 
Carlos, que levou ao Encontro de 
Educação Matemática, realizado 
na última semana, uma série de 
titulos; entre eles, “A Matemática 
na formação de professores nos 
anos iniciais – aspectos teóricos e 
metodológicos”.


