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Plano Articulado para 
Cultura e Educação

O Ministé-
rio da Cultura 
está realizando 
em todo o País 
encontros para 
apresentar  a 
proposta de um 
Plano Articula-
do para Cultu-
ra e Educação, 
uma iniciativa 

para abrir as escolas para experiências 
culturais e, por outro lado, levar as 
práticas pedagógicas para os espaços 
culturais.

Haverá uma reunião de mobilização 
na Funarte, no centro da capital, no dia 
24 de setembro. Inscrições no e-mail 
comunicacao.sp@cultura.gov.br.  Para 
conhecer a proposta e integrar esta 
rede educacional cultural, acesse o site 
do MinC: www.cultura.gov.br.

 Associados à APEOESP têm 30% de 
desconto no curso "Língua Portuguesa 
e Redação Discursiva", realizado pela 
Escola Marcato de Taubaté. Informa-
ções: (12) 3624 9600.

 As redes sociais na educação e no 
cotidiano são o tema da próxima oficina 
de formação de professores do Sepac, 
o Serviço da Pastoral de Comunicação 
das Paulinas. A oficina, coordenada pela 
pesquisadora Isabel Orofino, será reali-
zada no dia 22 de setembro. Inscreva-se 
através do telefone (11) 2125 3541.

 Estão abertas as inscrições para o 
"Seminário Vozes e Olhares Cruzados 
- Imigrantes e Refugiados, sujeitos de 
suas histórias", que a Missão Paz vai 
realizar no dia 28 de setembro, no 
Instituto São Paulo de Estudos Supe-
riores. As inscrições para o seminário 
são gratuitas e devem ser feitas no site 
www.missaonspaz.org /inscricoes.

Cinema grátis
Professores têm entrada gratuita 

e sessões exclusivas com direito a 
acompanhante nos cinemas da rede 
Unibanco ArtePlex e Espaço Itaú de 
Cinema na capital paulista, Santos e 
Sorocaba. Basta ser sócio do Clube do 
Professor. Inscreva-se no site  www.
escolanocinema.com.br

Arte na Escola

A EMEI Clarice Lispector, localizada 
na zona sul da capital, ganhou um 
playground artístico, graças ao traba-
lho do grafiteiro Arnaldo Menezes, o 
Puga. Destaque do Boletim Educacio-
nal e Cultural da APEOESP em 2007, 
o ex-aluno da rede estadual obteve o 
patrocínio de um fabricante de tintas 
para colorir o visual da EMEI. Veja o 
resultado no Blog http://graffispuga.
blogspot.com.br

Prêmio Jovem Cientista
Foram prorrogadas 

até o dia 21 de setembro 
as inscrições para o XXVI 
Prêmio Jovem Cientista. O 

Prêmio, que tem como tema a inovação 
tecnológica nos esportes, recebe traba-
lhos de estudantes do ensino médio, 
superior e pesquisadores já graduadores.

As escolas e professores que inscre-
verem seus estudantes receberão kits 
pedagógicos. Informe-se no site www.
jovemcientista.cnpq.br.

Participe: A APEOESP realiza webconferência 
sobre saúde dos professores nesta terça-feira, 11 de 
setembro. A Conferência, que acontece das 13h00 às 
16h00 no Hotel Braston, será transmitida através do 
site do sindicato.

A experiência da professora Roseli 
Bacilli sobre o diálogo das crianças 
de Paraisópolis, a maior favela de 
São Paulo, com seus professores, 
está no livro "Escute-me, por favor! 
Contribuição psicanalítica para 
educadores", da Editora Biblioteca 
24 horas. O jornalista Silvio Costta 
também lançou um livro sobre 
relacionamentos no ambiente 
escolar.  "Antibullying - Uma 
nova estratégia para aprender e 
prevenir" é da Editora Paulinas.


