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Dia dos Professores
O Tributo à 

Educação que 
a APEOESP rea-
liza no Dia dos 
Professores terá 
shows de Zélia 
Duncan, Chico 
César e do Blo-
co Ilú Obá de 
Min. Os shows 
serão no dia 
15 de outubro, 
a  par t i r  das 

14h00 na esquina da Avenida Pau-
lista com a Alameda Ministro Rocha 
Azevedo.

Qualidade da Educação
A APEOESP di-

vulga o resultado de 
mais uma pesquisa, 
encomendada ao 
Instituto Locomotiva. Para avaliar a qua-
lidade da educação nas escolas estaduais 
de São Paulo, o Instituto entrevistou pais, 
estudantes e professores em todas as 
regiões do Estado. O site do Sindicato 
publica reportagens sobre os resultados. 

No Sesc
Arte-Educação 

- Será nos dias 16 
e 17 de outubro o 
Seminário Ana Mae Barbosa, que vai 
discutir a obra de uma das pioneiras de 
arte-educação no Brasil. O Seminário 
será no Centro de Pesquisa e Forma-
ção do Sesc, localizado na Bela Vista. 
Inscrições através do e-mail centrode 
pesquisaeformacao@sescsp.org.br.

Saúde - A mesma unidade do Sesc 
realiza no dia 16 de outubro o curso 
"A Saúde dos Profissionais da Educa-
ção". Entre os destaques, uma aula no 
Parque do Ibirapuera. 

Outubro Rosa
Além da tradicional 

iluminação rosa em 
monumentos e pré-
dios, a Campanha Ou-
tubro Rosa promove 
inúmeras atividades de 

conscientização sobre a prevenção do 
câncer de mama. Entre os destaques, a 
exposição fotográfica “Meninas Guer-
reiras”, em cartaz nos Hospitais Pérola 
Byington e Vila Nova Cachoeirinha.

Revolução na Periferia
A Subsede da APEOESP em Itaquera 

vai receber o 1º Curso “Marx e Revolução 
na Periferia”, promovido pelo Centro de 
Documentação e Memória da Unesp. 
Informações e inscrições através do 
e-mail marxnaperiferiasp@gmail.com

Conectados
Google - Estão aber-

tas as inscrições para 
nova edição do Google 
Innovators, que é um programa de 
formação de professores interessados 
no uso da tecnologia como ferramenta 
educacional. Os selecionados terao 
aulas no escritório do Google em São 
Paulo. Inscrições através do site https://
edutrainingcenter.withgoogle.com/

Internet das Coisas - A USP vai 
realizar um curso introdutório para 
professores sobre a chamada Internet 
das Coisas, o Code IoT. O curso será 
ministrado no prédio da Engenharia de 
Produção, na Escola Politécnica. Infor-
mações: marcia.almeida@lsitec.org.br 

 O Literatura Cásper vai discutir 
“Boca de Ouro”, de Nelson Rodrigues, 
no dia 19 de outubro. Mais informa-
ções no site  www.casperlibero.edu.br. 

 A Biblioteca do Parque Villa-Lobos 
está realizando encontros para discutir as 
obras literárias exigidas nos principais ves-
tibulares do País.  O Curso Pré-Vestibular 
de Literatura é gratuito. Mais informa-
ções através do telefone (11) 3024 2500 
ou do site https://bvl.org.br/

Luto
Faleceu no dia 

05 de outubro a 
atriz luso-brasilei-
ra Ruth Escobar. Feminista e ativa militan-
te política, a atriz entrou para a História 
do País ao transformar o teatro que leva 
o seu nome em um foco de inovação 
artística e resistência à ditadura militar.

Neste Outubro Rosa, a 
jornalista Daniella Zuppo 
lança "Amanhã, hoje é ontem", 
minicontos sobre as situações 
decorrentes do diagnóstico de 
câncer. Já o fotógrafo Éder 
Chiodetto lança o livro 
"Ser Diretor", um ensaio 
produzido em 30 escolas 
públicas de ensino médio, 
disponível para download 
gratuito no site www.
livroserdiretor.org.br.


