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A

comunidade da EE
Reverendo Jacques,
localizada na zona sul da
capital, acompanhou o sarau
de lançamento da segunda
edição de "Memória Ocular",
livro dos jornalistas Sérgio
Silva e Tadeu Breda, que
denuncia a violenta repressão
aos protestos de 2013. Sérgio
foi uma das vítimas; ele
teve o olho perfurado por
um tiro quando fotograva
uma passeata na Rua da
Consolação. Destaque
também para a jornalista
Andrea Dip que lança, pela
Editora Civilização Brasileira
"Em nome de quem?", livro
sobre a escalada das igrejas
evangélicas ao Poder.

Nobel da Educação
Estão abertas as inscrições para o
5º Global Teacher Prize 2019, a maior
premiação pedagógica do mundo. O
professor brasileiro Diego Mahfouz Faria
Lima, que foi um dos finalistas da edição
anterior, é o divulgador do evento no
Brasil. As inscrições podem ser feitas
no site www.globalteacherprize.org.

Os professores realizam no próximo sábado, 30 de junho, mais
uma reunião do Coletivo
de Escritores da APEOESP. Os participantes
vão receber o manual
do expositor da 25ª
Bienal Internacional do
Livro, que vai acontecer
entre 3 e 12 de agosto no Pavilhão de
Exposições do Anhembi.

Professor na EE Vila Olinda II,
Márcio Donizete Pereira publicou
um artigo na Revista Scientia Vitae, a
partir de um trabalho científico realizado com alunos do ensino médio. “O
uso de simuladores como estratégia
de ensino da termodinâmica” está
na mais recente edição da revista,
disponível para download no site
http://www.revistaifspsr.com/

Conheça alguns dos professores/
escritores incentivados pela APEOESP:

No dia 26 de junho, músicos de dez
países encerram o
Festival Internacional
Ethno Brazil, em um show gratuito no
vão livre do Masp. Uma orquestra de
jovens vai apresentar repertório multicultural, a partir das 18h00.

 Carlos Eduardo Pires
Guerra é autor de "Alfabeto com dobraduras", livro
que facilita a alfabetização através de dobraduras, disponível em versão
impressa e e-book no Clube de Autores
e outros sites.
 O professor Gerson
Jorio já tem dois livros
publicados: “Vergonha
Alheia” e “Eleições Proporcionais”; ambos pela
Editora Chiado.
 Glafira Menezes Corti
vai lançar dois livros no
estande da Bienal: “Tamborilando com letras”,
e “Pra você”, livro inspirado em apaixonadas
cartas de amor.
 Professora de Matemática na EE Prof.
Wolny de Carvalho Ramos, na zona leste,
Sigridi Borges construiu
também uma carreira
literária, com a publicação de contos e
poemas em antologias e revistas, e dois
livros. “Íris” e “Algarismos em Sonetos”.
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Congresso da LBV
A Legião da Boa Vontade realiza,
entre os dias 27 e 29 de junho, o
seu 19º Congresso Internacional
de Educação. O tema desta edição
é “Aprendizagem significativa pela
valorização do protagonismo do
educando: uma visão além do
intelecto”. As inscrições podem ser
feitas através do site www.lbv.org.
br/congressodeeducacao.

O Projeto Guri está com
inscrições abertas para
cursos gratuitos de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical,
em polos no interior e litoral do Estado.
Podem se inscrever estudantes de 06 a
18 anos. A lista das vagas disponíveis
está no site www.projetoguri.org.br.

