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Melhoramentos lança edição
comemorativa dos 50 anos do
livro “O Meu Pé de Laranja Lima”,
best seller infantojuvenil de José
Mauro de Vasconcelos. Sucesso
na TV e no cinema, a história do
garoto Zezé já foi traduzida para 15
idiomas em 23 países, desde o seu
lançamento. Também celebrando
50 anos de carreira, o fotógrafo
Araquém Alcântara lança no próximo
dia 17, na Livraria Cultura da Avenida
Paulista, "Bicho Brasil". O livro da
Editora Tordestilhas é um retrato
surpreendente da fauna brasileira,
com imagens inéditas do sertão,
Pantanal, Amazônia e Chapadas.

APEOESP & Bienal
Os professores já podem inscrever suas turmas para visitas à 25ª
Bienal Internacional do
Livro de São Paulo, que
vai acontecer em agosto
no Pavilhão de Exposições
do Anhembi. Pela primeira vez, a APEOESP terá
um estande no evento,
na Rua K, próxima à Arena Cultural. Informações para visitas escolares, através
do e-mail escolas@rpsfeiras.com.br e
telefone (11) 3333 7066.

Inspiração: Merlí
A Filosofia no
Ensino Médio é
tema de uma bem
sucedida série da
NetFlix. "Merlí" mostra como conectar
a disciplina à vida do adolescente do
século XXI. O ex-ministro da Educação,
Renato Janine Ribeiro, criou até um
grupo sobre Merlí, o professor irreverente que inspira seus alunos. A série
catalã já está na terceira temporada.

Dia de Aprender
Brincando

A Campanha Global
'Dia de Aprender Brincando' incentiva a comunidade escolar a
realizar, no próximo dia 17, atividades
fora da sala de aula. O Brasil participa pelo terceiro ano consecutivo
da campanha, promovida aqui pela
Associação Cidade Escola Aprendiz,
com foco na aprendizagem ao ar livre.

Gênero na Educação

A Escola da Defensoria
Pública lançou um Caderno
sobre "Igualdade de gênero
na educação e liberdade de
expressão". Entre os textos, há
relatórios da ONU e pareceres
judiciais contrários à tentativa de
censura em ambiente escolar. Destaque
para o artigo “Apesar de você, amanhã
há de ser outro dia - Uma análise das
consequências da efetivação de programas
como o “Escola sem Partido”. O Caderno
está disponível para download no link da
Escola da Defensoria, disponível no site
www.defensoria.sp.def.br.
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Educação inclusiva
Mãe de um adolescente com síndrome de Down, a atriz inglesa Sally Phillips
é uma das embaixadoras da campanha
da Plataforma VideoCamp para selecionar um filme sobre Educação Inclusiva.
A Plataforma reúne filmes de impacto
social para exibições públicas gratuitas.
Acesse: www.videocamp.com

Filme
Com narração
do ator Wagner
Moura, o documentário “Exodus
- De Onde Eu Vim Não Existe Mais” acaba de chegar às plataformas digitais.
"Exodus" retrata a trajetória de refugiados de países como Sudão, Argélia,
Congo, Mianmar e Cuba. Confira!

Planejamento
pedagógico
 Caderno

Digital • Professores e coordenadores
pedagógicos
ganharam um Caderno Digital para visitação de escolas públicas em museus.
O material gratuito oferece conteúdo
para alinhar visitas aos acervos com
debates em sala de aula. A publicação
está disponível no site www.parceiros
daeducacao.org.br.

 Planos de Aula •

A Série Entre Escolas,
transmitida pelo Canal
Futura, dá visibilidade ao
intercâmbio de práticas
pedagógicas entre escolas
públicas. Os episódios de
15 minutos são exibidos às terças-feiras e depois disponibilizados gratuitamente no Futura Play.

