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"A

Pátria Educadora em Colapso",
do ex-ministro Renato Janine
Ribeiro, revela bastidores da política
e os reflexos da crise na Educação.
Uma das curadoras da aclamada
exposição "Histórias Afro-Atlânticas",
Lilia Moritz Schwarcz lança "O
Dicionário da Escravidão e Liberdade
- 50 textos críticos", uma análise
sobre a herança do Brasil, último
País ocidental a abolir a escravidão.
O livro da Companhia das Letras
foi escrito em coautoria com o
historiador Flávio dos Santos Gomes.

Literatura &
Professores

Cultura de paz:
formação

APEOESP na Bienal
• Professor de Ciências
e Biologia da rede estadual há treze anos.
Vinícius Vasconcellos
será um dos destaques do estande da
APEOESP na 25ª Bienal
Internacional do Livro
de São Paulo, com o livro “Teu Corpo
em Poesia”. É a primeira vez que o
Sindicato participa da Bienal, que vai
acontecer entre os dias 03 e 12 de
agosto no Anhembi.

A subsede da APEOESP em São Bernardo está com inscrições abertas para
um curso de capacitação de conciliadores e mediadores, que será realizado
de 23 a 26 de julho. O curso orienta
os participantes não apenas para a
conciliação escolar e comunitária,
mas também para outros segmentos.
As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas através do e-mail sindicato
dosprofessores.sbc@gmail.com

Bate Papo •
Também com o
objetivo de estimular o vínculo
entre educadores e Literatura, a Editora
do Brasil está realizando novas sessões
da Série Bate Papo com Autores. No dia
5 de julho, Wellington Santos vai falar
sobre a religião no ensino de História.
No sábado, 07 de julho, a escritora
Márcia Hipólide falará sobre os rumos
da História do Brasil a partir da BNCC. A
série pode ser acompanhada pelo site
ou pelo Facebook da Editora do Brasil.

Luto
No Rio de Janeiro, o estudante Marcos Vinícius da Silva foi morto no dia
20 de junho quando estava a caminho
da escola no Complexo da Maré. O estudante de 14 anos, que estava na 7ª
série, tornou-se símbolo da guerra que,
no último ano, levou 28,5% das escolas
da cidade do Rio a interromperem suas
aulas em meio aos tiroteios.
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Professor de Educação
Artística, Rodney D’Annibale
é o diretor do espetáculo "O
Nome da Rosa”, que estará
em cartaz entre os dias 05
e 08 de julho no Estúdio
de Treinamento Artístico.
O espetáculo é uma adaptação do clássico de Umberto Eco, sobre
uma série de crimes em um mosteiro. O
Estúdio fica na Ruia Major Diogo, 547,
na Bela Vista. Mais informações com
o professor Rodney, através do e-mail:
rodneyalfredo@gmail.com

Machismo na Copa
A ONU Mulheres lançou uma nota
contra a violência
de gênero na Copa.
"É inaceitável a intenção deliberada de
alguns torcedores brasileiros de assediar
sexualmente mulheres durante a Copa
do Mundo", protesta a Representante da
ONU Mulheres Brasil, Nadine Gasman.

Rouxinóis da APEOESP
Considerado
um dos mais prestigiados eventos de
canto do País, o Encontro Nacional de Corais de Piracicaba
reuniu 24 grupos; entre eles os Rouxinóis
da APEOESP. Esta 12ª edição do Encontro aconteceu, em junho, no Teatro
Erotides de Campos, de Piracicaba.

Escolas transformadoras
O Prêmio Respostas do
Amanhã, que destaca projetos transformadores da
comunidade escolar, vai
receber inscrições até a
próxima segunda-feira, 09 de julho.
Mais informações: 0 800 777 4567.

