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Vencedor de cinco prêmios Jabuti, o escritor gaúcho 
João Gilberto Noll faleceu no dia 27 de março, em 
Porto Alegre. Destaque da obra que aborda a condição 
humana é o livro "Solidão Continental", lançado em 2012. 
No mesmo dia 27, o poeta mineiro Affonso Romano 
de Sant'Anna completou 80 anos. A crítica literária 
é relevante em sua premiada obra; caso de "Entre 
Drummond e Cabral", livro de ensaios sobre os poetas 
Carlos Drummond e João Cabral de Melo Neto.

Alemanha
Visita  - 

Em intercâm-
bio no Brasil, 
uma delega-
ção de 15 sin-
dicalistas ale-
mães visitou a APEOESP e participou 
de atividades recentes dos professores. 
Durante os 23 dias de permanência no 
País, o grupo esteve também em sindi-
catos no Rio de Janeiro e no ABC. Eles 
participaram da gigantesca assembleia 
realizada pela APEOESP no dia 15 de 
março, na Praça da República, de um 
Conselho Estadual de Representantes 
de Escola e ainda de uma manifes-
tação que trabalhadores da cultura 
realizaram nas escadarias do Teatro 
Municipal.

Difusão - Vai até o dia 08 de abril 
a segunda edição da Semana da Língua 
Alemã, iniciativa para promover e di-
fundir o idioma no País. Estão previstos 
shows, palestras, filmes, aulas e outras 
atividades. A programação completa 
está no site www.semanadalingua 
alema.com.br

Manifesto pelo Ensino 
das Artes

Pesquisado-
res e professo-
res de diferentes 
universidades 
es t range i ras 
l a n ç a r a m  o 
Manifesto pelo 
Ensino das Ar-
tes no Brasil, com críticas à Reforma do 
Ensino Médio e seus prejuízos para a 
Educação. O vídeo com a íntegra do Ma-
nifesto está na reportagem "Essa reforma 
que está acontecendo é o fim da escola", 
publicada pela Revista Carta Educação: 
www.cartaeducacao.com.br

Donas da Rua
Como parte 

das comemo-
rações de um 
ano do Projeto 
Donas da Rua, 
que incentiva o 
empoderamen-
to das meninas, 
a Mauricio de Sousa Produções es-
treou uma nova série. “Donas da Rua 
da Arte” divulga histórias de artistas 
que contribuíram para destacar o 
papel feminino, como a brasileira Ly-
gia Clark e a mexicana Frida Kahlo. A 
série pode ser acessada no site www. 
turmadamonica.com.br/donasdarua

EducAção na TV

Prêmio
O Fundo das Nações Unidas para a 

Infância acaba de lançar a 12ª edição do 
Prêmio Itaú-Unicef, uma iniciativa que 
reconhece projetos de Educação Inte-
gral realizados em escolas públicas. O 
regulamento e a ficha de inscrição estão 
no site www.premioitauunicef.org.br

Teses e Dissertações
O site da APEOESP destaca traba-

lhos acadêmicos sobre o Magistério, 
especialmente as pesquisas realizadas 
por professores da rede estadual. As 
novas resenhas são:
 Coordenador pedagógico ela-

bora em mestrado aulas de criação de 
anúncio para o Ensino Fundamental
 Abordagem das mulheres negras 

em livros didáticos é tema de mestrado 
na Unesp
 Mestrado avalia formação de 

leitor no contexto escolar

 Jesus Carlos

As gigantescas assembleias e passe-
atas de professores são destaque na TV 
APEOESP. Todas as questões relaciona-
das ao Magistério e políticas públicas 
de inclusão e diversidade são temas do 
Canal que veicula o EducAção na TV, 
o programa sobre Educação de maior 
longevidade na TV brasileira. Acesse no 
Youtube e no site da APEOESP.


