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"Antibullying - Uma nova 
estratégia para aprender 
e prevenir", do jornalista 
Silvio Costta, reúne 
informações e dicas 
para pais e educadores 
enfrentarem o problema. 
Junto ao livro, há também 
um jogo de tabuleiro, 
que tem como cenário 
as dependências de uma 
escola, onde acontecem 
casos de intimidação, 
preconceito e violência. O 
autor é jornalista e arte-
educador. "Antibullying" é 
das Edições Paulinas.

Webconferência
A APEOESP realiza no dia 13 de 

setembro uma webconferência com o 
tema "Por um ensino médio que atenda 
aos interesses dos filhos e filhas da classe 
trabalhadora". A conferência, que  será 
realizada no Hotel Jaraguá (Rua Martins 
Fontes - Centro), será transmitida ao 
vivo, a partir das 9h00, através do site 
do sindicato. Conheça os conferencistas: 
  Profº Drº José Fernandes de Lima 

- Relator das novas diretrizes cur-
riculares para o ensino médio no 
Conselho Nacional de Educação;

  Prof º Dr º Gaudêncio Frigotto - Pro-
fessor das Faculdades de Educação 
da UERJ e da UFF;

  Fabrício Boaventura - Presidente 
da União Paulista dos Estudantes 
Secundaristas (UPES);

  Neusa Santana Alves - Presidenta 
do Sindicato dos Trabalhadores da 
Fundação Paula Souza (Sinteps) 

  Newton Lima - Deputado federal, 
membro da Comissão de Educação 
da Câmara

Centenário do Municipal
O Teatro Municipal de São Paulo rea-

liza, em 2011, uma temporada histórica, 
marcada pela reabertura, depois da lon-
ga reforma que recuperou até o restau-
rante do prédio, e pelas comemorações 
do seu centenário. Uma das grandes 
atrações do ano será a Ópera Rigoletto, 
de Giuseppe Verdi, que estreia no dia 12 
de setembro. Mais informações através 
do site www.teatromunicipal.sp.gov.br 
ou do telefone (11) 3397 0327.

Músicos - Formada 
apenas por professo-
res, a banda Educart 
acaba de lançar o CD 
"Cantando o Brasil", 
com músicas que falam especialmen-
te sobre o Nordeste e a zona leste. 
Professor da rede estadual da região, 
Juscelino Oliveira vende o CD através 
do e-mail jusoliveira@ig.com.br e ou 
telefone (11) 9255 1592.

Internauta - O Blog Diga Não ao 
Bullying, de Marcos Daniel Liba, é resul-
tado de um trabalho de conscientização 
que o professor de Araraquara vem rea-
lizando contra esta modalidade de vio-
lência. Acesse http://marcosliba.com.br/

Camélia da Liberdade
Estão abertas as inscrições para o 

"Concurso de Redação Camélia da Liber-
dade 2011 - Luiza Mahin – uma rainha 
africana no Brasil". Voltado para estu-
dantes do ensino médio, o Concurso é 
um incentivo para as escolas implemen-
tarem a Lei 10.639/03, que determina 
a inclusão da História Afro-Brasileira no 
currículo. Para inscrever-se basta acessar 
o site www.portalceap.org.br e fazer o 
cadastro. Mais informações através do 
telefone (11) 3106 7051.

Expoflora
Começou em Ho-

lambra a Expoflora, 
que completa 30 anos 
em 2011, ano da Ho-
landa no Brasil. Além 
da exposição de flores 
e da mostra de pai-
sagismo, a Expoflora 

promove uma chuva de pétalas e ofere-
ce dança e culinária típicas do País que a 
inspirou. Os ingressos custam R$ 28,00, 
mas professores da rede estadual pa-
gam meia-entrada, com a apresentação 
do contracheque. Mais informações 
através do site www.expoflora.com.br 
e do telefone (19) 3802 1421.


