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Dia dos Professores

14º Bambambã
A 14ª edição 

do Campeonato 
de Futebol   Bam-
bambã  tem uma 
novidade: entre 
os 20 times for-
mados na EE Re-
verendo Jacques 
Orlando Caminha 
D’Ávila, no Jardim 
São Luis, há duas 
estudantes. É a primeira vez que as 
mulheres participam do Campeonato, 
organizado pelo professor de História 
Severino Honorato Silva. 

O Campeonato, que vai até de-
zembro, é uma das mais duradouras 
iniciativas de inclusão de jovens através 
do esporte na periferia de São Paulo. 
Mais informações com a organização: 
(11) 6129 7264.

Teses e Dissertações
  Um mestrado apresentado à Meto-

dista sobre as políticas públicas para 
a infância e adolescência em São 
Paulo é o mais recente destaque da 
seção Teses e Dissertações, publica-
da no site da APEOESP desde 2006. 
O trabalho é de autoria do professor 
Antonio Gandini Júnior, diretor do 
Sindicato. A entidade divulga no 
site e em suas publicações livros, 
blogs e a produção acadêmica dos 
professores da rede pública paulista. 
Envie sua sugestão para o e-mail 
imprensa@apeoesp.org.br

  A Editora da Unesp oferece do-
wnload gratuito de 120 e-books 
dedicados à produção acadêmica 
na Universidade. Os livros podem 
ser acessados através do Projeto 
Cultura Acadêmica: www.acade-
mica.com.br

Biblioteca Escolar
Um Fórum Internacional vai reunir, 

na USP, especialistas em Biblioteca 
Escolar de vários países para debater 
a função pedagógica da biblioteca. No 
ano passado, foi sancionada uma lei 
que obriga todos os sistemas de ensino 
do País a oferecerem bibliotecas. Para 
participar deste debate, que acontece 
entre os dias 18 e 21 de outubro, 
acesse www.fibe2011.com.br 

Inclusão
Foi lançado no último dia 04 o Pro-

jeto Diversa que trata da inclusão de 
crianças com deficiência no ambiente 
escolar. No Portal do Projeto há um 
espaço para que os professores escre-
vam suas experiências com a educação 
inclusiva e um acervo de publicações 
sobre o tema. O Diversa é uma ini-
ciativa do Instituto Rodrigo Mendes, 
com o apoio do MEC. Acesse www.
diversa.org.br

Masp: 64 anos

Além do Dia dos Professores, a 
APEOESP comemora neste 15 de ou-
tubro a 500ª edição do EducAção na 
TV. O programa semanal, transmitido 
pela Rede TV, completou 10 anos de 
exibição no último mês de abril. Com 
os avanços tecnológicos da última 
década, o Programa hoje é transmitido 
também pela Internet. Cada edição 
disponível no Youtube tem aproxima-
damente 80 mil acessos.

O Museu de Arte de São Paulo 
completa, em outubro, 64 anos de 
atividade. Para comemorar, o Serviço 
Educativo do Museu ampliou suas 
atividades e está oferecendo 16 novas 
visitas temáticas. O Masp tem também 
uma Escola, que oferece neste segun-
do semestre cursos de História do 
Cinema e Arte Indígena, entre outros 
temas. Informações: (11) 3251 5644.

O professor Antonio Bonifácio 
Rodrigues de Souza acaba de lançar 
"Filosofia prática e a prática da 
filosofia - Guia de Estudo para o 
Ensino Médio". O livro da Editora 
Paulus propõe o estudo da filosofia 
a partir de assuntos atuais, para 
que os estudantes percebam que 
as teorias dos grandes pensadores 
são essenciais para a compreensão 
de diversos acontecimentos do 
cotidiano. Confira nas livrarias!


