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APEOESP recebe
Prêmio no dia 10
A Câmara Brasileira do
Livro lançou, durante
a Bienal, “Itinerários
de Leitura”, um guia
que destaca o poder da
leitura como estímulo a
outras habilidades e a
importância do professor
como mediador. Faça o
download no site
http://cbl.org.br. A partir
desta edição, o Boletim
Educacional passa a publicar
trechos de renomados
escritores, que colaboraram
com “Lula Livre - Lula
Livro”, coletânea de
tiragem limitada lançada
pela Editora Fundação
Perseu Abramo.
“O ódio ao Lula
é o ódio aos
pobres. Tivesse
ele imóveis
na praia e
dinheiro no
exterior, talvez
fosse mais
bem tratado
pelas autoridades
quie o trancaram e o
mantém isolado nuna cela
da Polícia Federal.”
Chico Buarque

A APEOESP recebe
no próximo dia 10,
no Teatro CIEE, o Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas. O Sindicato é um
dos três contemplados na categoria
Entidades de Classe, em uma votação
com auditoria da consultoria britânica BDO Brazil, que envolveu 25 mil
jornalistas na avaliação de empresas
e entidades de 30 diferentes setores.

EducAção na TV:
novo horário
Devido ao horário eleitoral, o Programa EducAção na TV está sendo exibido em novo horário desde o último
dia 02. No ar aos domingos, às 16h17
na Rede TV, o programa institucional
da APEOESP já é um dos mais antigos
da TV brasileira, com sua pauta semanal dedicada a temas sindicais, à Educação, Magistério e direitos humanos.

Alerta do Unicef

Por quê? - Economês
em bom português
Estudantes de escolas públicas são o
alvo de uma rodada de entrevistas com os
economistas que participam dos planos
de governo dos candidatos à Presidência.
A série “Por Quê? - Economês em bom
português” vai acontecer entre os dias
03 e 05 de setembro na Escola Móbile,
com transmissão ao vivo pelo YouTube:
www.youtube.com/canaldoporque.

O Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) lançou, no último dia
29, o estudo "Panorama da distorção
idade-série no Brasil", que revela que o País
tem atualmente 7 milhões de estudantes
com dois ou mais anos de atraso escolar.
A íntegra do estudo está disponível no site
do Unicef: www.unicef.org/brazil/pt

Web novela histórica
Nesta Semana da Independência, está em cartaz
no Twitter uma web novela
sobre o Brasil Império. Até o dia 08 de
setembro, vão interagir no perfil Twistória do Brasil, D. Pedro, José Bonifácio,
Dona Leopoldina e outros personagens,
em uma ação educativa, coordenada
pela historiadora Mariana Dolci. O perfil
principal desta novela é @twistoriadobr.

Feminismo
A oitava Edição
do Projeto Diálogos Transversais da
Aliança Francesa
vai reunir mulheres filósofas e pensadoras feministas em um debate no dia 04
de setembro. O evento gratuito será às
20h00, no Teatro Aliança Francesa, na
Rua General Jardim, 182, na Vila Buarque.

Festa Literária
Já estão à venda os
ingressos para a Festa
Literária Internacional
da Mantiqueira, que vai
homenagear o poeta
Augusto de Campos. A Festa acontece
entre os dias 14 e 16 de setembro, em
Santo Antonio do Pinhal. Confira a
programação no site www.flima.net.br

A Rede de Escolas MadCode está
selecionando estudantes de 13 a
17 anos para um curso gratuito de
programação do Facebook. As inscrições podem ser feitas através do site
http://madcode.com.br/estacao-hack

