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Mais um prêmio
O Conse lhe i ro  da 

APEOESP, Paulo César Pe-
drini, foi um dos ganhado-
res do 23º Prêmio Santo 
Dias de Direitos Humanos, 
entregue na Assembleia 
Legislativa no último dia 

10. Coordenador da Pastoral Ope-
rária Metropolitana, o professor de 
História conquistou recentemente o 
5º Prêmio Dom Paulo Evaristo Arns, 
também destinado aos ativistas so-
ciais que mais se destacam na luta 
pelos direitos humanos.

Para as férias
Os parques estaduais lo-

calizados nas Serras do Mar 
e da Mantiqueira oferecem 
trilhas em florestas, praias, 

montanhas, cachoeiras e cavernas. O 
Guia das Áreas Protegidas, que reúne 
informações sobre cada um destes lo-
cais, pode ser acessado no site www.
guiadeareasprotegidas.sp.gov.br. 

Teses e Dissertações
O trabalho da professora de Língua 

Portuguesa, Luciani Fantinel Egewarth, 
encerra a seção Teses e Dissertações 
em 2019. Ela está investigando o 
estresse, a Síndrome de Burnout e a 
qualidade de vida entre docentes e 
gestores escolares para o seu mestrado 
em Psicologia. Saiba como participar 
da pesquisa no site da APEOESP. 

Narrativas Pretas
O Concurso Literário Nar-

rativas Pretas recebe inscri-
ções gratuitas até o dia 20 de 
dezembro. Serão seleciona-
das 20 novas autoras afrodescenden-
tes. Mais informações no site www.
saraudaspretas.com/narrativaspretas

Cursinho gratuito 
O curso pré-vestibular gratuito da 

Faculdade de Medicina da USP oferece 
270 vagas para alunos da rede pública. 
As inscrições para o processo seletivo do 
MedEnsina podem ser feitas no site do 
projeto: http://medensina.com.

 

 Antonio Carlos Will Ludwig 
publica pela Pontes Editora “A 
Reforma do Ensino Médio e a 
Formação para a Cidadania”, li-
vro que aborda a educação para 
o exercício da cidadania, segundo as 
diretrizes curriculares.
 Walter Paixão utilizou sua expe-

riência nas salas de aula para escrever 
um livro para professores e alunos. “É 
Lógico”, da República do Livro, auxilia 
na produção de trabalhos escolares 
baseados em técnicas de construção 
de argumentos. Os professores têm 
desconto para comprar o livro, direta-
mente com a Editora, através do e-mail 
livraria@republicadolivro.com.br

APCA para Segunda 
Chamada

Baseada no Ensino de Jo-
vens e Adultos, a Série Se-
gunda Chamada acaba de conquistar o 
Prêmio da Associação Paulista dos Críticos 
de Arte em duas categorias: melhor série 
televisiva e melhor atriz para Débora Blo-
ch, no papel da professora protagonista. 

O último Boletim Educacional de 
2019 traz dicas de leitura para estas 
férias. Quem gosta de música não 
pode perder “Retórica e Canção”, 
livro que analisa 13 músicas de 
Chico Buaque, compostas entre 
1964 e 1985. Trata-se da tese de 
doutorado de Adriano Dantas, sob 
a supervisão da professora Lineide 
do Lago Salvador, da USP, lançada 
agora pela Editora Espaço Acadêmico. 
Para o público infantil, o destaque 
é “Mulheres Incríveis”, da Editora 
Ciranda Cultural, que reúne histórias 
de grandes personagens femininas, 
para inspirar as crianças e jovens.

Resistência em 2019, 2020…
Depois de 51 edições, o Boletim Educacional encerra 2019 com 

o saldo de centenas de dicas e informações sobre a resistência em 
tempos de crise. Em 2020, os professores continuarão apostando no 
trabalho de transformar a dor em luta e o ódio em esperança.

Boas Festas e um Feliz 2020!


