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Professores terão entrada gratuita na Bienal
Será entre os dias 9 e 19 de agosto a 22ª Bienal Inter-

nacional do Livro de São Paulo. O evento, no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, terá como tema “Livros transfor-
mam o mundo, livros transformam pessoas”.

A entrada é gratuita para professores e grupos inscritos 
no programa de Visitação Escolar. O agendamento de grupos 
deve ser feito no site da Bienal: www.bienaldolivrosp.com.br

Teses e Dissertações
Leia as mais recentes resenhas pu-

blicadas pela APEOESP na seção Teses 
e Dissertações:
 Mestrado sobre a Educação de 
jovens em conflito com a lei ganha 
prêmio internacional: "O jovem autor 
de ato infracional e a educação escolar: 
Significados, desafios e caminhos para 
a permanência na escola" é o título 
da dissertação da pesquisadora Aline 
Fávaro Dias, da UFSCar.

 Destaque da seção Teses e Disser-
tações 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 verso na escola" é da 
Boitempo Editorial.

A voz do povo
Cresce cada 

vez mais a vi-
s ib i l idade da 
produção cultu-
ral da periferia 
paulista. São dezenas de iniciativas e 
lançamentos, alguns com repercussão 
nacional, como o lançamento do mais 
novo livro de Alexandre Buzo, “Profis-
são MC”, que tem a colaboração do 
músico Criolo.

Também morador da periferia pau-
lista, o escritor Ferréz lança o seu 8º 
livro, “Deus foi almoçar”, pela Editora 
Planeta. Em Guaianazes, na zona leste, 
a Associação Cultural Carlos Marighella 
realiza em agosto festa em homena-
gem ao centenário de Luiz Gonzaga. 
Participe deste movimento!

Na TV
Estreou no Eurochanel a série 

Home/Work, que revela os desafios dos 
professores do ensino público no Reino 
Unido. Em formato de documentário, 
a série revela a linha tênue entre a sala 
de aula e a vida social dos professores. 
Confira os horários na programação 
da emissora disponível no site www.
eurochanel.com.br

A 6ª Feira de Profissões da USP 
começa na quinta-feira, 02 de agosto. 
Além de conversar com os professores 
da universidade, os participantes po-
derão visitar o campus e participar de 
dinâmicas do Instituto de Psicologia 
da USP. Escolas e estudantes podem 
se inscrever no site www.prceu.usp.br

Luto no Magistério

Será na próxima quarta-feira, dia 
1º, a missa de sétimo dia do falecimen-
to da professora Zilda Halben Guerra, 
fundadora e presidente da Apampesp, 
Associação de Professores Aposenta-
dos do Magistério Público do Estado 
de São Paulo. Dona Zilda faleceu no 
dia 25 de julho, aos 86 anos. Era pre-
sença constante nas manifestações 
em defesa dos direitos dos professores 
aposentados. A missa em sua memória 
será na Igreja do Largo São Francisco, 
no centro da capital.

A Autêntica Editora acaba 
de lançar, durante seminário 
na Unicamp, o livro “A 
escola pública aposta no 
pensamento”, uma coletânea 
de narrativas sobre a 
experiência no ensino de 
filosofia em escolas públicas. 
Destaque também para o 
lançamento do primeiro 
volume da Coleção Didática 
da Editora Paulus. “O 
uso inteligente de livros 
didáticos e paradidáticos”, 
do escritor Celso Antunes.


