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Brasileiros são finalistas Ontem & hoje
A importância
do Global Teacher
do passado para

Escrita por uma professora
da rede pública, a biografia
em quadrinhos da escritora
Carolina Maria de Jesus,
do best-seller “Quarto
de Despejo”, acaba de
conquistar o Prêmio Especial
do Festival de Quadrinhos
de Angoulême, na França.
“Carolina”, de Sirlene
Barbosa e do ilustrador
João Pinheiro, foi publicada
pela Editora Veneta. A
Editora Seoman lança no
Brasil “Infiltrado na Klan”,
livro de Ron Stallworth que
inspirou o filme de Spike
Lee, ganhador do Grande
Prêmio do Júri do Festival de
Cannes. Livro e filme contam
a história do detetive negro,
que infiltrou-se entre os
racistas da Ku Klux Klan.

Arte e Educação
Está em cartaz no Centro Cultural
Banco do Brasil, durante as férias de
janeiro,o Programa CCBB Educativo
- Arte e Educação. Destaque para o
espetáculo “Navegar é Preciso”, que o
grupo História em Cena vai apresentar
gratuitamente no dia 25 de janeiro,
aniversário de São Paulo. O CCBB fica na
Rua Álvares Penteado, 112, no Centro.

Selecionados entre professores de
179 países, dois brasileiros estão entre
os finalistas do Global Teacher Prize, o
Nobel da Educação. Débora Garofalo,
de São Paulo, e Jayse Ferreira, de Pernambuco, são autores de bem sucedidos projetos pedagógicos em escolas
públicas. O prêmio de US$ 1 milhão
será entregue em março, em Dubai.

Escola Prandi

Foi inaugurada em Santos, no
último dia 04, a Escola de Educação
Infantil Professora Maria Lúcia Prandi,
batizada em homenagem à ex-dirigente da APEOESP, falecida em 2015.
Professora de História, Maria Lúcia foi
vereadora e secretária da Educação
em Santos e ainda deputada estadual
durante quatro mandatos, pelo Partido
dos Trabalhadores.

Teses e Dissertações
A APEOESP é uma das fontes do
mestrado que o pesquisador Lauro
Kuester Marin defendeu no último mês
de dezembro, na PUC de São Paulo.
Veja na seção Teses e Dissertações,
no site do Sindicato: “Remuneração
vinculada a metas no serviço público
é foco de Mestrado na PUC”.

a compreensão
do presente foi o
tema da redação
da segunda fase da Fuvest, realizada
no dia 06 de janeiro. Em uma das
provas mais elogiadas pelos professores de Língua Portuguesa dos últimos
vestibulares, a Fuvest trouxe questões
sobre a obra de Chico Buarque, a figura histórica da mulher no capitalismo,
escravidão e ditadura militar.

Professor/escritor
 Professor da Universidade Federal de Alagoas, Antonio Alves Bezerra
acaba de lançar em São
Paulo “Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais:
Boas Frias - Exclusão, Imprensa e
Poder”. O autor, que foi professor
da rede pública paulista e associado
à APEOESP, dedicou-se a estudar a
trajetória dos trabalhadores rurais
do setor sucroalcooleiro. O livro é da
Editora Appris.
 Está disponível para
download gratuito no site
da Editora Pindorama o
e-book “Sequência didática: estudo da poluição
sonora por estudantes do
ensino médio usando smartphone”,
de Márcio Donizete Pereira, professor
da EE Vila Olinda II. O livro é resultado da dissertação de mestrado que o
professor apresentou na Universidade
Federal de São Carlos, em destaque na
seção Teses e Dissertações do site da
APEOESP, sob o tema “Mestre em Física, professor pesquisa uso de celulares
para o ensino da disciplina”.

