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O professor na mídia

Será no próximo sábado, 25 de agos-
to, o Painel "As imagens do professor na 
mídia", que vai reunir pesquisadores da 
Escola de Comunicações e Artes da USP 
no auditório das Paulinas, na Vila Maria-
na, zona sul da capital. Durante o evento, 
o professor Adilson Citelli lança o livro 
"Educomunicação -  Imagens do profes-
sor na Mídia". Inscreva-se gratuitamente, 
através do e-mail sepacdivulgacao@
paulinas.com.br

 A professora Sandra Modesto 
aproveitou a Bienal do Livro para 
reunir seus ex-alunos escritores. Junto 
com os estudantes Luan, Matheus, 
Paulo e Thais, Sandra é idealizadora 
da saga "O Segredo dos Amuletos", 
que começou a ser escrita em 2008 
na EE Professor Sérgio da Costa. Mais 
informações sobre os livros, através 
do blog http://osegredodosamule-
tos.zip.net

  Também durante a Bienal, a 
professora Ana Regina Gouvêa lançou 
"Por um ensino motivador nas aulas 
de matemática", pela Editora Scortec-
ci. Contatos com a autora e compra 
do livro, através da própria Editora ou 
do e-mail anaregina01@terra.com.br

Prêmios
 As escolas públicas têm até o dia 
3 de setembro para selecionar textos 
de seus alunos para a etapa municipal 
da Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro. Informe-se no 
site www.escrevendoofuturo.org.br

 Estão abertas as inscrições para o 3º 
Concurso Aprender e Ensinar - Tecno-
logias Sociais. Promovido pela Revista 
Fórum e Fundação Banco do Brasil, o 
concurso vai selecionar professores 
da rede pública que utilizem as tec-
nologias sociais na Educação. Os seis 
vencedores irão a Tunísia, participar do 
Fórum Social Mundial de 2013. As ins-
crições podem ser feitas no site http://
www.aprenderensinarts.com.br

Formação
Curso preparatório:  A subse-
de da APEOESP em São Bernardo do 
Campo realiza no dia 25 de agosto, 
sábado, oficina sobre as questões 
dissertativas para o concurso da Pre-
feitura de São Paulo. A oficina gratuita 
ministrada pelo professor Jorge Inácio 
será realizada a partir das 15h00. 
Inscrições através do telefone (11) 
4125 6558.

Filosofia: A Unesp promove no seu 
campus de São José do Rio Preto o I 
Workshop de Filosofia, Pensamento, 
Ciências e Humanização. Os debates 
serão realizados nos dias 31 de agos-
to e 1º de setembro, no Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas 
da Unesp. Informações e inscrições 
diretamente no site do Instituto:http://
www.ibilce.unesp.br

Conte sua história
Acontece no 

próximo domingo, 
26 de agosto, a 
35ª Feira de Artes 
da Vila Madalena. 
O Museu da Pes-
soa vai levar uma 
cabine móvel à 
Feira para gravar 
depoimentos para 
o Programa Conte Sua História. É grátis 
e todos podem gravar uma entrevista. 
A tradicional Feira da Vila Madalena vai 
reunir, durante o domingo, mais de 500 
expositores de artesanato e gastrono-
mia e eventos artísticos em vários palcos 
localizados no bairro da zona oeste.

Lançado durante a Bienal, 
"Bullying: que brincadeira é 
essa?", do jornalista Denio 
Maués, conta a história de 
um garoto, perseguido e 
humilhado pelos colegas 
de escola. O livro da 
Coleção Em Cena da Editora 
Paulus é o roteiro de uma 
peça sobre uma questão 
sempre presente: até onde 
as gozações podem ser 
consideradas brincadeiras. 
A Paulus lança ainda o 
infantojuvenil "Violência 
tem fim?", que também 
aborda o tema do bullying.


