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Dia dos Professores
Os cantores Chico 

César e Zélia Duncan 
e o Bloco Ilu Obá de 
Min serão as atrações 
do Tributo Educação & 

Democracia, que a APEOESP realiza em 
homenagem ao Dia dos Professores. Os 
shows gratuitos deste Movimento em 
Defesa da Escola Pública serão na Avenida 
Paulista, na esquina da Alameda Ministro 
Rocha Azevedo, no dia 15 de outubro.

Pesquisas
Inédita - Com 

vasta repercussão, 
a APEOESP lançou 
no dia 27 de setembro a pesquisa 
“Violência nas escolas estaduais de São 
Paulo”. Agressões, bullying e furtos 
foram alguns dos problemas relatados 
pelos professores entrevistados em 
todas as regiões do Estado.

Participe - Pesquisador da Univer-
sidade Federal de São Paulo, Leandro 
Melo, está ouvindo professores em um 
estudo sobre a relação entre rotina esco-
lar e a saúde. Trata-se de um doutorado 
e quem responder ao questionário, re-
cebe um Certificado de Participação em 
Pesquisa, emitido pela Unifesp. O ques-
tionário está disponível no link https:// 
pt.surveymonkey.com/r/5XNMCGS

Luta: Água & Energia
A APEOESP acaba de 

lançar uma nova publi-
cação. “Água & Ener-
gia” aborda as questões 
relacionadas às reservas 
naturais e seus royalties 
para a Educação e a 
Saúde.  O Sindicato também participa 
neste 03 de outubro do Dia de Luta 
pela Soberania Nacional, marcha que 
será realizada no Rio de Janeiro.

O professor 
da minha vida

“O Melhor Professor da 
Minha Vida” chega aos ci-
nemas brasileiros no dia 05 de outubro. 
O filme francês, sobre um professor de 
Literatura que leciona na periferia de 
Paris, é uma reflexão sobre a pedagogia 
e a importância da Educação Pública.

Sonhos e 

Literatura em 
Movimento

Será nos dias 
03 e 04 de outu-
bro o Seminário 
Nacional “Escre-
vendo o Futuro: 
com a palavra, o 
professor-autor”, 
que apresentará 
experiências no en-
sino de leitura e 
escrita. Destaque para o lançamento 
da pesquisa Literatura em Movimento, 
que foi realizada com professores de 
Língua Portuguesa em todo o País. Os 
professores podem se inscrever para o 
Seminário, através do e-mail: seminario.
contato@grupommeventos.com.br. 

Memórias
O livro “Sonhos e Me-

mórias, Reaprendendo 
a Vida pelo Instinto”, do 
professor Gilmar Soares 
Karaí Mamby, foi indi-
cado ao Prêmio Glória 
Pondé. O prêmio é con-

cedido pela Fundação Biblioteca Na-
cional do Rio de Janeiro a escritores 
independentes. No livro da Editora 
Futurama, o professor aborda a paixão 
pela Educação e pela luta sindical e a 
condição de deficiente. Contatos com 
o autor e pedidos do livro através do 
e-mail gilmarcaribe@gmail.com

Uma apoiadora do Escola sem Partido apresentou uma proposta 
ao Senado para retirar o título de Patrono da Educação de Paulo 
Freire. Reconhecido internacionalmente, o criador do Estatuto do 

Magistério é um dos mais citados autores da área de Humanas em universidades de todo 
o mundo. A tentativa de desqualificar o seu legado provoca repúdio entre os educadores.

A Editora do Brasil acaba 
de lançar uma coletânea de 
contos de Machado de Assis, 
adaptados para a linguagem 
das Hqs. Machado, cuja 
morte acaba de completar 
109 anos, é o escritor mais 
conhecido dos leitores 
brasileiros, segundo a 
pesquisa Retratos da Leitura 
no Brasil. Destaque ainda 
para “O mar de Cecília”, 
poema visual da ilustradora 
Rosinha, inspirado em 
Cecília Meireles.


