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O livro “Aula Nota 10” 
apresenta a metodologia da 
ONG “Uncommon Schools”, 
baseada em técnicas de 
motivação dos alunos e 
incentivo à leitura. O autor 
Doug Lemov também  reflete 
sobre a importância da 
Educação na inclusão social. 
Editado pela Livros de 
Safra, “Aula Nota 10” chega 
ao Brasil com o apoio da 
Fundação Lemann. Confira 
nas livrarias!

Ícones
Exposição:  
- A vida e a 
obra do es-
critor Jorge 
Amado, que 
completaria 100 anos em 2012, são 
o tema da exposição “Jorge Amado 
e Universal”, em cartaz no Museu da 
Língua Portuguesa. São fotografias, 
objetos, folhetos de cordel, filmes e 
livros agrupados em módulos dedica-
dos a temas como política, religião, 
sensualidade e a Bahia. O Museu da 
Língua Portuguesa fica na Praça da Luz, 
na região central da capital. Ingressos 
a R$ 6,00. Professores e estudantes 
pagam meia-entrada; aos sábados, a 
entrada é gratuita para todos.

Filme: - Está 
em cartaz em 
grande circuito 
a c inebiogra-
fia da cantora 
chilena Violeta 
Parra, autora de 
“Volver a los 17” 
e outros clássi-
cos da música 

latino-americana. Vencedor do Grande 
Prêmio do Festival Internacional de 
Sundance, “Violeta foi para o céu” é 
uma coprodução entre Argentina, Chi-
le e Brasil. Confira no Espaço Uniban-
co, Reserva Cultural e outros cinemas.

Concurso
Estão abertas as inscrições para a 2ª 

edição do “Concurso Nacional Literá-
rio Infantil Espantaxim e o Castelinho 
Mágico". Com o tema “Olimpíadas”, 
o Concurso criado pela escritora Dulce 
Auriemo é uma ação de incentivo à es-
crita e à leitura, voltada para estudantes 
de 7 a 12 anos. Conheça o regulamen-
to e inscreva seus alunos através do site 
www.espantaxim.com.br.

Assédio é imoral e ilegal!
A APEOESP lançou a segunda edi-

ção da Cartilha de Assédio Moral. A 
publicação, enviada aos associados 
com a mais recente edição do Jornal 
da APEOESP, está disponível para do-
wnload no site www.apeoesp.org.br

Revista do Brasil
Os associados à 

APEOESP já podem 
retirar na sede do 
sindicato a mais 
nova edição da Re-
vista do Brasil, que 
destaca em sua re-
portagem de capa 
os supostos víncu-
los entre o Grupo Abril e o contraventor 
Carlinhos Cachoeira. A APEOESP inte-
gra o Conselho de Direção da Revista.

Palestra gratuita
A Escola Dieese de Ciências do Tra-

balho vai realizar, no próximo dia 29, a 
palestra “A Crise e os Movimentos Sociais 
na Europa”, com o professor da Univer-
sidade de Coimbra, Elísio Estanque. Os 
participantes receberão certificado de 
presença. A palestra será no auditório 
do Dieese, na Rua Aurora, 957. As 
inscrições podem ser feitas através do 
e-mail neuma@dieese.apeoesp.org.br

$ Associados à APEOESP têm 
desconto exclusivo na assinatura da 
recém-lançada Revista Samuel, uma 
publicação que reúne textos da impren-
sa independente sobre diversos temas. 
A assinatura deve ser efetuada através 
do site www.revistasamuel.com.br

$  A PUC de São Paulo está com ins-
crições abertas para um novo curso de 
especialização em gestão educacional 
e escolar. O novo curso começa no dia 
21 de agosto, com aulas no Campus 
Perdizes. Associados à APEOESP têm 
10% de desconto. Mais informações 
através do telefone (11) 3124 9600.


