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Professor da EE Assis José 
Ambrósio, Oswaldo Mammana 
Neto é um dos autores do 
livro “Olhares Cruzados: 
Cidade, História, Arte e Mídia”, 
uma coletânea de artigos de 
pesquisadores do Núcleo de 
Estudos de História Social da 
Cidade da PUC. Mammana estudou 
as representações das tribos 
juvenis. “Olhares Cruzados’ é da 
Editora CRV. Confira!

Educação em Saúde
 Professores com até dois anos 

de formados podem participar do 
processo seletivo para o curso de pós-
-graduação Educação em Saúde no 
Atendimento Escolar Hospitalar, idea-
lizado pela Escola Móvel do Graac. Os 
selecionados terão bolsa da Petrobrás e 
aulas práticas e teóricas no Hospital do 
Graac. As inscrições começam no dia 
09 de janeiro. Mais informações atra-
vés do e-mail graac@graacc.org.br
 Já está disponível para download 

a cartilha "Educar é prevenir", que apre-
senta as principais informações sobre 
a prevenção e o tratamento do câncer. 
Acesse http://www.educacao.sp.gov.
br/docs/cartilha_cancer_site.pdf

SITE 
Novidades - A APEOESP terá um 

novo site, com informações em tempo 
real sobre a vida funcional do professo-
res e a Educação Pública, além de inte-
ração com as redes sociais. Aguarde!

Teses e Dissertações -  A tese 
de doutorado de Flávio Kunreuther, 
um professor montanhista, é o mais 
recente destaque da seção Teses e 
Dissertações. "Educação ao ar livre 
pela aventura: o papel da experiência 
e o aprendizado de valores morais em 
expedições à natureza" é o título do 
trabalho apresentado na Escola de 
Educação Física e Esportes da USP.

FME

Excursões escolares
 O Catavento Cultural e Educa-

cional - Museu de Ciência e Tecnologia 
de São Paulo reformulou a Sala Alertas 
à Juventude, para incentivar a reflexão 
dos adolescentes sobre as consequên-
cias do uso de drogas. O Catavento fica 
no Palácio das Indústrias, no Parque 
Dom Pedro II. Informações: www.
cataventocultural.org.br

 Dois casarões históricos foram 
reabertos para visitação depois de 
um longo período de restauração. O 
Solar da Marquesa de Santos e a Casa 
da Imagem ficam na Rua Roberto Si-
monsen, na região central da capital. 
As visitas monitoradas podem ser 
agendadas através do e-mail educati-
vo.casai@prefeitura.sp.gov.br. Mais 
informações: (11) 3106 5122.

On-line
  Uma frase da 

agenda da APEOESP 
abre o blog da EE Profº 
José  Augusto Lopes Borges, localizada 
em Araçatuba. Professores e estudantes 
publicam textos, fotos e projetos desen-
volvidos na escola. Acesse o blog http://
lopesborgesoficial.blogspot.com/

 As obras de Machado de Assis 
estão publicadas em formato digital 
em um site que marca o centenário da 
morte do escritor. Acesse Machado de 
Assis - Obra Completa: http://machado.
mec.gov.br/

Acontece
A subsede da APEOESP em Itaquera 

vai realizar a sua XVIII Festa de Confra-
ternização no dia 09 de dezembro, com 
música ao vivo, no Clube Elite Itaqueren-
se. Informe-se sobre os convites, através 
dos telefones (11) 2944 7951 / 1369.

O Fórum Mundial de Educação 2012 
acontecerá entre 24 e 29 de janeiro, em 
Porto Alegre. O tema desta edição, que 
já está sendo debatido em encontros 
preparatórios, é "Crise capitalista, justiça 
social e ambiental". Informações sobre a 
programação e inscrições no site http://
www.forummundialeducacao.org/


