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Só para associados
 Os associados à APEOESP têm 

desconto para a nova sala de estudo da 
Escolanet, cujo tema será a bibliografia 
comum a todas as áreas de PEB II que 
participarão da Prova de Avaliação 
da Secretaria da Educação. Inscrições 
através do site www.escolanet.com.br.

 Os associados podem retirar na 
sede do sindicato a edição de setembro 
da Revista do Brasil, que traz na capa uma 
reportagem sobre os 90 anos do Cardeal 
Dom Paulo Evaristo Arns. A APEOESP in-
tegra o Conselho Editorial da publicação, 
que custa R$ 5,00 nas bancas.

 A PUC oferece 10% de desconto 
para os associados à APEOESP nos cur-
sos da Cogeae. No dia 28 de setembro, 
começam as aulas do curso de teatro 
para facilitar a comunicação e no dia 4 
de outubro tem início o curso de História 
Judaica. Informações: (11) 3124 9600.

Escola Dieese

Treinamento 
 O Memorial da Resistência 

realiza o seu próximo Encontro com 
Educadores no dia 24 de setembro. 
Os participantes recebem material de 
apoio sobre o Memorial dedicado à 
preservação das memórias da resistên-
cia e da repressão políticas. Inscreva-se: 
(11) 3324 0943 / 0944.

 A Estação Ciência inaugura 
amanhã, 20 de setembro, uma sala de 
educação multimídia, que vai oferecer 
cursos, treinamentos e outros eventos 
educacionais. Ainda na Estação Ciên-
cia, reestreia no dia 24 o espetáculo 
Química das Sensações, que tem duas 
sessões gratuitas aos sábados, às 
14h00 e 16h00. A Estação Ciência fica 
na Rua Guaicurus, 1394, na Lapa.

 Já estão abertas as inscrições 
para a VI Semana de Educação, que será 
realizada pela Fundação Victor Civita em 
outubro. As inscrições para o evento 
podem ser feitas através do site www.
novaescola.org.br/semanadaeducacao

Os historiadores Pedro 
Paulo Funari e Ana 
Piñon lançam, pela 
Editora Contexto, "A 
temática indígena na 
escola: subsídio para 
os professores". O livro 
fala sobre a trajetória e 
a diversidade cultural, 
étnica e linguística dos 
índios e ainda apresenta 
e analisa os resultados de 
uma pesquisa realizada 
com 900 estudantes sobre 
a imagem dos indígenas. 
Confira nas livrarias!

O Conse lho 
Nacional de 
Educação aca-
ba de homolo-

gar a autorização para a abertura da 
Escola Dieese de Ciências do Trabalho. 
O próximo Programa de Capacitação 
de Dirigentes e Assessores Sindicais, 
cujo tema será Trabalho e Desenvol-
vimento, deverá ser o primeiro curso 
com certificação de extensão universi-
tária da Escola DIEESE. Mais informa-
ções através do e-mail  pcda2011@
dieese.org.br

Atitude 2.0
Já começou o VI Encontro Inter-

nacional Educarede 2011, cuja etapa 
virtual irá até o dia 20 de outubro. 
Professores e especialistas de nove 
países, inclusive o Brasil, debatem o 
tema "Atitude 2.0: aprender é compar-
tilhar". O encontro presencial acontece 
em Madri, na Espanha. Para participar 
online, acesse http://encontro2011.
educarede.org.br

Arte e Cultura na USP
Vai até o dia 26 de setembro a 16 

ª Semana de Arte e Cultura da USP, 
que vai levar aos sete campus da 
Universidade mais de cem atividades 
artísticas e culturais gratuitas e abertas 
à comunidade. Há Mostra de Cinema, 
apresentações de corais, oficinas e até 
uma Feira de Sucatas. Veja a progra-
mação em São Paulo, Bauru, Lorena, 
Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos 
no site http://www4.usp.br/


