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Mestres: 100 anos
O Bo le t im 

Educacional tem 
homenageado 
ícones da cul-
tura brasileira, 
que completa-
riam cem anos 

em 2012. Férias são excelentes interva-
los para ouvir música, assistir filmes e 
ler as obras destes cinco mestres: Luiz 
Gonzaga, Amácio Mazzaropi, Jorge 
Amado, Nelson Rodrigues e Carlos 
Drummond de Andrade.

Professor na mídia

Já estão abertas as inscrições para 
o Painel “As imagens do professor na 
mídia”, que o Serviço à Pastoral da Co-
municação das Paulinas realiza no dia 
25 de agosto. Durante o evento, que 
vai reunir pesquisadores da Escola de 
Comunicações e Artes da USP no Au-
ditório das Paulinas, na Vila Mariana, 
será lançado o livro “Educomunicação 
- Imagens do professor na mídia”, do 
professor Adilson Citelli. Inscreva-se 
gratuitamente através do e-mail sepa-
cdivulgacao@paulinas.com.br

Educadores Inovadores

Estão abertas até o dia 06 de agosto 
as inscrições para a sétima edição do 
Prêmio Microsoft Educadores Inovado-
res, que destaca projetos educacionais 
que utilizam a tecnologia para melho-
rar os processos de ensino e aprendi-
zagem. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas através do site www.
educadoresinovadores.com.br

 Associados à APEOESP têm 10% de 
desconto nos cursos da PUC-Cogeae. 
Destaque para os cursos de férias de 
Espanhol e Francês. Mais informações: 
(11) 3124 9600.

 Estão abertas as inscrições para a 
5ª edição do Curso de Prevenção do 
Uso de Drogas, que integra o Progra-
ma de Combate ao Crack. As aulas 
a distância serão ministradas pela 
Universidade Brasília para professores 
de todo o País. O curso é gratuito e 
as inscrições devem ser feitas pelo site 
www.educadores.senad.gov.br. Mais 
informações: (61) 3107 8912.

JORNAL DA APEOESP é 
avaliado em doutorado

A APEOESP é, 
mais uma vez, fon-
te de análise de um 
significativo traba-
lho acadêmico. O 
tema do doutorado 
que o pesquisador 
Jaime Farias está 
desenvolvendo na Universidade Federal 
de São Carlos é “A impressão do consen-
so: uma análise político-epistemológica 
do Saresp na Folha de S. Paulo e no 
Jornal da APEOESP”. O trabalho deve ser 
concluído em julho de 2014.

Dia do Rock
Comemorado em 13 de julho, o  Dia 

Internacional do Rock é celebrado no 
Brasil desde 1985. Em 2012, os bra-
sileiros comemoram ainda 30 anos de 
episódios musicais marcantes, como o 
surgimento da Banda Legião Urbana e 
o lançamento dos primeiros discos da 
Blitz e do Barão Vermelho. Fique atento 
à programação na sua região!

A cidade de Itapeva é 
o cenário do livro “Limiar 
- Entre o Céu e o Inferno”, 
que a professora Elaine 
Velasco lança no próximo 
sábado, 14 de julho, na 

Biblioteca Municipal de Itapeva. “Li-
miar” é um romance fantástico voltado 
para o público adolescente. A autora 
leciona na Escola Estadual Profº Luiz 
José Dias, em Ribeirão Branco. Leia o 
prólogo do livro no blog http://elaine-
velasco.blogspot.com.br/

O mais novo livro de Rubem Alves 
parece sob medida para as férias. 
“Pimentas - Para provocar um incêndio, 
não é preciso fogo” reúne crônicas 
sobre pessoas e fatos cotidianos. 
Autor de mais de 80 livros e também 
professor, Rubem Alves recorre a 
lendas, mitos, poetas e filósofos para 
falar da vida. “Pimentas” é da Editora 
Planeta. Confira nas livrarias!


