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Professora Geny é 
premiada em Araras

A professora 
Geny Tiritilli re-
cebeu o Prêmio 
Mulheres de Ex-
pressão - Mulheres 
Empreendedoras 
em cerimônia rea-
lizada na noite do 

dia 21 de agosto, em Araras, pela Revista 
Expressão. Dirigente da APEOESP, Dona 
Geny, como é conhecida pelos profes-
sores, é uma das mais ativas defensoras 
da Educação Pública e também uma 
histórica militante das causas sociais.

Teses e Dissertações

 O pesquisador Alan Angeluci, da 
Escola Politécnica da USP está realizan-
do doutorado sobre o uso de tecnolo-
gias na sala de aula. Uma das etapas da 
pesquisa é conhecer a experiência de 
professores do Ensino Médio de todo 
o País. Para obter informações sobre o 
trabalho e responder o questionário, 
entre em contato com o pesquisador 
através do e-mail aangeluci@usp.br.

 O mais recente destaque da seção 
Teses e Dissertações do site da APEOESP 
é o mestrado da psicanalista Mariana 
de Campos Pereira sobre a relação 
entre o desempenho dos estudantes 
e o diálogo entre pais e professores. 
Confira em www.apeoesp.org.br

 Estas abertas as inscrições para o 
II Simpósio Internacional de Desenvolvi-
mento da Primeira Infância, que acon-
tecerá nos dias 12 e 13 de setembro no 
Hotel Renaissance. As inscrições para o 
evento, que vai reunir médicos e pedago-
gos, são gratuitas e podem ser feitas no 
site http://simposio.ncpi.org.br

 O Grupo Nese realiza cursos volta-
dos para educadores em São José dos 
Campos. O Grupo também leva seus 
cursos de aprendizagem na primeira 
infância, matemática e letramento 
para professores de outras cidades 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
Informe-se através dos telefones (12) 
3933 7411.

 Começa na próxima sexta-feira, 
dia 31 de agosto, o Ciclo Memória e 
Verdade, uma rodada de palestras com 
personalidades que vivenciaram o perí-
odo de ditadura do Brasil. Organizado 
pela Fundação Carlos Chagas e Institu-
to Vladimir Herzog, o ciclo terá início 
no Centro de Convivência Educativa e 
Cultural de Heliópolis, com a exibição 
do filme “Vlado, 30 anos depois”. Mais 
informações no próprio Instituto: (11) 
2894 6650.

Sugestões de aula
29 de agosto é o Dia Nacional 
de Combate ao Fumo. A data foi 

criada em 1986, para reforçar as ações 
de sensibilização e mobilização da 
população brasileira para as doenças 
provocadas pelo tabaco.

Com o tema “Os vários sentidos 
da cultura brasileira”, a Editora 

FTD acaba de lançar um concurso 
cultural para estudantes do 5º ao 9º 
ano. Para concorrer, os alunos devem 
elaborar um texto com este tema. Os 
formulários para participação estão 
no site da Editora: www.ftd.com.br/
concursocultural

Expoflora
A 31ª edição da 

Expoflora será aber-
ta no próximo dia 
30, em Holambra, 
onde vai acontecer 
também uma Mostra 
de Decoração e Pai-
sagismo e chuvas de pétalas de rosas 
para saudar a primavera. Informações 
através do telefone (19) 3802 1499.

Chega às livrarias “Partido 
da Terra”, do jornalista 
Alceu Luís Castilho. Com 
base em rigorosa pesquisa, 
o jornalista revela que 
políticos brasileiros são 
proprietários de uma 
imensa área territorial do 
País, equivalente ao Estado 
de Alagoas. A receita para o 
acúmulo inclui até trabalho 
escravo. “Partido da Terra”, 
da Editora Contexto, é um 
livro indispensável em ano 
eleitoral.


