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Educação financeira
As Revistas Carta Capital e Carta 

na Escola, em parceria com a APEO-
ESP e outras instituições, realizam na 
próxima sexta-feira, 18 de novembro, 
o Seminário “Consumo consciente e 
educação financeira para crianças e 
jovens”. O seminário será no Espaço 
Reserva Cultural, na Avenida Paulista. 
As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas no site www.dialogoscapitais.
com.br/financeira/

I Prêmio CUT
Todos já podem votar no I Prêmio 

CUT- Democracia e Liberdade Sempre, 
que vai eleger personalidades em cinco 
categorias. Os sindicatos filiados à Cen-
tral, entre eles a APEOESP, indicaram três 
candidatos em cada categoria. O Prêmio 
será entregue no dia 13 de dezembro no 
Tuca. Vote no site www.cut.org.br

Consciência Negra
Boletim - Já está dispo-
nível para download no 
site da APEOESP a edi-
ção 2011 do Boletim da 
Consciência Negra, que 
destaca a epidemia de 

fome na África e sugestões multimídias 
para levar o debate sobre a diversidade 
para a sala de aula, entre outros assun-
tos. Acesse www.apeoesp.org.br
Marcha - A VIII Marcha da Consciên-
cia Negra será realizada no dia 20 de 
novembro, a partir das 10h00, com 
saída do vão livre do Masp e passeata 
até o Vale do Anhangabaú. O tema 
deste ano é “Pelo fim do extermínio da 
juventude negra: pelo fim do Ato de 
Resistência”. Os participantes da Mar-
cha farão uma série de homenagens a 
personalidades do movimento negro.

Educação de qualidade
 Com a ajuda da 
professora de Quí-
mica, Ângela Cris-
tina Schempp, o 
estudante  Maycon 
Douglas Silva Soares 
acaba de receber 
um prêmio da Unes-
co pelo desenho 
da cientista Marie 
Curie, ganhadora do Prêmio Nobel. 
Ângela e Maycon trabalham e estu-
dam na EE Professor Valério Strang, 
localizada em Mogi Mirim.

 Um estudo realizado em escolas de 
Santos será apresentado durante o II 
Congresso Internacional de Linguística 
Histórica da USP.  “Estratégias de reali-
zação do objeto indireto nas redações 
de alunos do Ensino Fundamental 2” é 
o tema do trabalho da professora de Lín-
gua Portuguesa, Paula de Freitas Denari.

 Um aluno da EE Luís Gonzaga 
Travassos da Rosa vai participar do 
Programa Jovens Embaixadores, pro-
movido pela Embaixada do Estados 
Unidos no Brasil. Daniel de Lima Freitas 
foi selecionado para um intercâmbio 
de três semanas em Washington, com 
o apoio de uma professora de Inglês, 

 O Programa Educacional Aprender 
MAIS de São Caetano ganhou o Prêmio 
América Award 2011, na categoria 
Desenvolvimento Econômico e Quali-
dade de Vida. O Awards é concedido 
a programas que contemplem os Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
traçados pela ONU em 2000.

Balada Literária

O poeta concretista Augusto de 
Campos, que completou 80 anos em 
2011, será o homenageado da sexta 
edição da Balada Literária, que acon-
tece entre os dias 16 e 20 de novem-
bro, na Vila Madalena e em espaços 
culturais da Avenida Paulista. Entrada 
franca. Confira a programação no site 
http://baladaliteraria.zip.net/

A Autêntica Editora acaba de 
lançar “O valor do professor”, 
livro do escritor Gabriel Perissé 
que oferece argumentos mais 
do que convincentes para a 
retomada da valorização dos 
profissionais. Para o autor, 
o sonho de que a escola seja 
um espaço de verdadeiro 
aprendizado e crescimento 
humano não pode se concretizar 
se os professores não forem e 
não se sentirem valorizados.

25/11 - 15 h
Praça da

República


