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Professores na mídia
O doutorado 

da jornalista Kátia 
Zanvettor na USP 
sobre a imagem 
dos professores 

na mídia é o mais recente destaque da 
seção Teses e Dissertações do site da 
APEOESP. Editada desde 2006, a seção 
reúne resenhas da produção acadê-
mica de professores da rede pública e 
também de outros pesquisadores que 
dedicam-se aos temas relacionados à 
Educação.

Observatório da 
Educação

Os programas educacionais da rede 
estadual de São Paulo são o foco do 
"Especial Educação: Compromisso de 
São Paulo", um levantamento de 81 
páginas disponível no Observatório 
da Educação, que também publica 
uma série de reportagens sobre cada 
um dos programas implementados no 
ensino oficial. Acesse  www.observa-
toriodaeducacao.org.br

Prêmios
 Termina no 
dia 29 de setem-
bro o período de 
inscrições para o Prêmio Viva Leitura, 
que destaca inciativas de fomento à 
leitura e tem uma categoria dedicada 
aos trabalhos realizados nas escolas 
públicas. As inscrições são gratuitas 
e poderão ser feitas através do site 
www.premiovivaleitura.org.br.

 Já o Festival Literatura em Vídeo 
2012 recebe incrições até domingo, 
dia 30. Realizado pelas editoras Ática e 
Scipione, com apoio da MTV, o Festival 
é voltado para professores e estudan-
tes  de todo o País. Informações e 
inscrições no site www.literaturae-
mvideo.com.br

 O Festival do Minuto também 
aposta na produção de vídeos esco-
lares. São três categorias para vídeos 
de até 60 segundos com tema livre. 
Há um portal de aulas on-line para 
auxiliar os professores. Acesse www.
escoladominuto.com.br.

Formação continuada
 A Fuvest prorrogou até o dia 05 de 
outubro as inscrições para o curso de 
Ciências, em parceria com a Univesp. 
Há 360 vagas em sete cidades. A taxa 
de inscrição foi reduzida de R$ 130,00 
para R$ 30,00. Veja mais informações 
em: http://www.univesp.ensinosupe-
rior.sp.gov.br/

 O Clube Homs, na Avenida Paulista, 
vai sediar na próxima sexta-feira, 28 de 
setembro, um Ciclo de Palestras Sobre 
o Comportamento Humano. Dirigido 
pela psiquiatra e escritora Ana Beatriz 
Barbosa, o Ciclo vai reunir diversos 
especialistas para tratar de temas 
como a desatenção e a hiperatividade. 
Informações e inscrições no site www.
cpalestras.com.br

Revista do Brasil
Associados à APEOESP podem 

retirar na sede do Sindicato a mais re-
cente edição da Revista do Brasil, que 
destaca a importância de qualificação 
do voto, o poder transformador da 
arte na periferia e outros temas. A 
APEOESP integra o Conselho Diretivo 
da publicação.

Esplendores 
do Vaticano

Acaba de ser inaugurada na Oca 
do Parque do Ibirapuera a exposição 
"Esplendores do Vaticano - uma jorna-
da através da Fé e da Arte", que reúne 
relíquias que nunca deixaram Roma. Os 
ingressos custam R$ 52,00; professores 
têm meia-entrada.

Participe: A APEOESP realiza, no 
dia 28 de setembro, Assembleia 
Estadual com paralisação, na Praça 
da República, a partir das 14h00.

As viagens de Vasco da Gama, 
Alexandre, o Grande, Che Guevara 
e outros grandes personagens 
históricos são o tema do novo livro 
da Coleção Lonely Planeta da Editora 
Globo. "Grandes Viagens" reúne mais 
de 70 rotas ilustradas inspiradas 
pelos grandes descobridores, 
escritores, peregrinos e aventureiros. 
Confira nas livrarias!


