
Nº 370 15/10/2012

Meia-entrada

Está em cartaz no Teatro Ruth 
Escobar o espetáculo "Ao Vencedor, 
as Batatas!”, inspirado no clássico de 
Machado de Assis, "Memórias Póstu-
mas de Brás Cubas". A peça, da Cia da 
Galhofa, tem sessões às quintas-feiras. 
O Teatro Ruth Escobar fica na Rua dos 
Ingleses, 209, na Bela Vista. Os in-
gressos custam R$ 10,00; professores 
pagam R$ 5,00.

Estudar para concursos desper-
tou a curiosidade de Ricardo José 
da Silva para os números primos, 
que ele classifica como "sequências 
númericas interessantíssimas". O re-
sultado destes estudos está no livro 
"Os Fantásticos Números Primos", à 
venda no site www.osfantasticos-
numerosprimos.com.br.

Sugestões de aula
- Para comemorar o Dia dos Profes-

sores, o Portal de Educação Ambiental 
está com um conteúdo especial, com 
dicas de materiais e sugestões de 
atividades sobre sustentabilidade que 
podem ser realizadas em sala de aula. 
Acesse http://www.culturaambiental-
nasescolas.com.br

- O Projeto Trilhas do Instituto 
Natura leva material didático comple-
mentar para o ensino fundamental. 
São cadernos de orientação para o 
professor, jogos educativos e livros 
para despertar o interesse pela leitura e 
pela escrita. Informações no site www.
portaltrilhas.org.br.

Prêmio
Estão abertas até 

o próximo dia 27 as 
inscrições para o 6º 
Prêmio Professores do 
Brasil, que vai destacar 
práticas pedagógicas 
bem-sucedidas e inovadoras nas redes 
públicas. As inscrições podem ser feitas 
no site www.premioprofessoresdobra-
sil.mec.gov.br

Ciências do Trabalho
A Escola Dieese de Ciências do Tra-

balho está com incrições abertas para o 
processo seletivo para a segunda turma 
da sua graduação em Ciências do Traba-
lho. As inscrições podem ser feitas no site 
www.escola.dieese.org.br.

Revistas
- Professores têm acesso gratuito 

pela Internet à Revista Áudio Vídeo/
Musician Magazine, que traz informa-
ções relativas à música e tecnologia. 
A primeira edição da Musician traz a 
história do barroco, entre outros as-
suntos. Para obter a senha de acesso, 
o professor deve se cadastrar no site 
www.clubedoaudioevideo.com.br

- A edição de outubro da Revista 
Fórum destaca a onda conservadora 
em vários setores da sociedade e o 
machismo nos meios de comunicação. 
A APEOESP integra o Conselho Editoral 
da Revista. Confira nas bancas.

Luto
A ex-diretora da 

APEOESP Suria Abu-
carma faleceu no 
último dia 09, em 
Presidente Prudente. 
A professora Suria 
esteve na Diretoria do Sindicato entre 
os anos de 1987 e 1991, foi uma das 
fundadoras da subsede de Presidente 
Prudente, autora de livros didáticos e 
também secretária de Governo e Plane-
jamento em Penápolis, onde foi decre-
tado luto oficial pelo seu falecimento.

Dois lançamentos da 
Editora Paulus refletem 
sobre as atividades em sala 
de aula. "Poesia na escola - 
A vida tecida com arte", da 
jornalista Adriana Antunes 
de Almeida, inaugura a 
Coleção Ler +.  A autora 
sugere atividades para 
despertar o interesse dos 
estudantes pela poesia. 
"Didática, (In) Disciplina 
e (Des) Motivação", do 
professor e escritor Celso 
Antunes, debate temas 
como disciplina, bullying e 
didática.

"Meu único desejo, meu tema mu-
sical, meu diamante é a Educação"

Rubem Alves
Feliz Dia dos Professores para os 

profissionais que fazem a diferença!


