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 O Centro Universitário Salesiano 
de São Paulo oferece 10% de des-
conto para os associados à APEOESP 
nas inscrições para os cursos de pós-
-graduação, como Educação Infantil, 
Psicopedagogia e Gestão Educacional. 
As inscrições podem ser feitas através 
do site www.unisal.br. O Unisal fica 
em Santana, zona norte da capital. 
Mais informações: (11) 2971 6900.

 Foram prorrogadas até o dia 20 de 
julho as inscrições para o curso lato-
-sensu “Sistema Terra - Ensino contex-
tualizado e polidisciplinar”, oferecido 
pela Unesp para professores que atu-
am na região noroeste do Estado. Com 
duração de dois anos, o curso será no 
campus de São José do Rio Preto. Mais 
informações: (17) 3221 2444.

Estudante de  
Guarulhos lança livro

A Bienal Internacional do Livro de 
São Paulo, que acontece em agosto, 
terá um destaque em meio à multidão 
de escritores renomados. É o estudante 
Leandro Rodrigues Sales, que, com a 
ajuda dos professores da EE Conselheiro 
Crispiniano, lança o seu primeiro livro 
“Asgard - O Poder Esquecido”. O estu-
dante de 16 anos cursa o 3º ano do 
ensino médio na escola de Guarulhos.

Sociedade Brasileira de 
Alfabetização

A Sociedade Brasileira de Alfabe-
tização será oficialmente criada nesta 
quarta-feira, dia 18 de julho, durante 
Congresso realizado na Unicamp. A en-
tidade vai reunir especialistas em alfabe-
tização, leitura e escrita. O debate sobre 
alfabetização também é tema de um 
livro recém-lançado e do blog da nova 
entidade: http://sbalf.blogspot.com.br.

Teatro itinerante
A atriz Janaína 

Sant'Ana leva o es-
petáculo “Juliana do 
Rancor” às escolas. 
Baseada no livro “O 
Primo Basílio”, do 
escritor português 
Eça de Queiroz, a 

peça é acompanhada de um debate 
com a plateia sobre a literatura realista. 
Fale com a atriz através do blog http://
julianadorancor.blogspot.com ou do 
telefone (11) 8927 7421.

Teses e 
Dissertações

Leia as mais recen-
tes resenhas da seção 
Teses e Dissertações:
  A professora Sheyla Fernandes 
do Nascimento utilizou os conheci-
mentos da sua pós-graduação em 
Gestão Ambiental para realizar uma 
experiência pedagógica no entorno 
da escola rural onde leciona. "Práticas 
educativas em defesa do Rio Paraíba 
do Sul” - Percalços e possibilidades da 
educação ambiental brasileira” deve 
virar livro.

 Destaque do site da APEOESP em 
2010, a psicanalista Maíra Soares 
Ferreira acaba de transformar o seu 
mestrado na Faculdade de Educação da 
USP em livro. "A rima na história, o ver-
so na escola" é da Boitempo Editorial.

Carta na Escola
A APEOESP é colabo-

radora da Revista Carta 
na Escola, que destaca 
em sua mais recente 
edição uma reportagem 
sobre a política argentina. A Revista é 
conhecida por publicar junto a suas 
reportagens um guia de atividades 
didáticas para que o professor leve os 
temas da atualidade para a sala de aula.

O mercado editorial 
comemora o centenário 
de Carlos Drummond de 
Andrade com uma série de 
lançamentos. A Editora Cosaf 
Naify reeditou vários livros 
do poeta mineiro. Já a Globo 
Livros relança a biografia 
“Os Sapatos de Orfeu”, 
do jornalista José Maria 
Cançado, e também “Cyro 
e Drummond”, livro que 
reúne as correspondências 
trocadas entre o também 
escritor Cyro dos Anjos e 
Carlos Drummond durante 
50 anos. Confira!


