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Prêmios
 A Editora 
FTD está  re -
cebendo ins-
crições para o 
Concurso Cul-

tural cujo tema é "Os vários sentidos 
da cultura brasileira”, que vai premiar 
redações de estudantes do 5º ao 9º 
ano. Os formulários para participação 
estão nas escolas visitadas pelos cola-
boradores da FTD e também no site 
www.ftd.com.br/concursocultural.

 Professores e estudantes de diver-
sas escolas públicas paulistas conquis-
taram prêmios recentes em concursos 
divulgados no Boletim Educacional 
e Cultural da APEOESP. Uma das 
vencedoras do Concurso Nacional de 
Redação e Desenho da Abracopel foi 
Daiane Almeida de Santana, aluna da 
Escola Estadual Profª Iracema de Oli-
veira Carlos, em Ibitinga (SP), orientada 
pela professora Edna Aparecida Rios. 
Duas escolas do interior paulista ven-
ceram um outro concurso de redação 
e desenho, promovido pelo InPev, com 
o tema da sustentabilidade.

Leia para uma criança
O Itaú Criança 

está distribuindo 
livros infantis para 
incentivar a leitu-
ra. A Campanha 
Nacional de In-
centivo à Leitura Para Crianças oferece 
coleções voltadas para crianças de 
até 5 anos, folhetos para os adultos 
e adesivos. Pais, educadores e volun-
tários podem solicitar gratuitamente 
o material através do site www.itau.
com.br/itaucrianca.

 O Grupo Folha 
acaba de lançar 
um novo blog de 
Língua Portuguesa, 
coordenado pela 
sua consultora de redação Thaís Nico-
leti de Camargo. Formada em Letras 
pela USP, Thaís é professora desde 
1984, além de ser autora de diversos 
livros de Língua Portuguesa. Acesse 
http://thaisnicoleti.blogfolha.uol.
com.br.

  O site “Planetinha”, uma das 
áreas do portal Planeta Educação, 
útiliza narrativas infantis para abordar 
a Língua Portuguesa. A coluna “Era 
Uma Vez”, por exemplo, traz contos 
em que os personagens estão dentro 
do ambiente escolar e, com o estímulo 
dos professores, aprendem regras e 
assuntos relativos ao idioma. Acesse 
www.planetinha.com.br

Seminário gratuito
A importância da orientação profissio-

nal nas escolas será tema de um seminá-
rio gratuito, que acontecerá nos dias 25 e 
26 de outubro no Instituto de Psicologia 
da USP. O Seminário é uma realização da 
ABOP (Associação Brasileira de Orienta-
ção Profissional), do Colégio Oswald de 
Andrade e do Labor (Laboratório sobre 
o Trabalho e Orientação Profissional da 
USP). Inscrições através do site www.
abopbrasil.org.br.

Na TV

A TV Bandeirantes abordou na 
Semana dos Professores a crescente 
violência protagonizada pelos estu-
dantes e o ambiente vulnerável das 
escolas. A série Professor Ameaçado, 
que foi ao ar no Jornal da Band, pode 
ser acessada nos sites da emissora e 
também da APEOESP. As pesquisas que 
o Sindicato realizou sobre violência e 
saúde dos professores foram temas 
das reportagens. Assista no site www.
apeoesp.org.br

A Editora Paulo Freire 
oferece 30% de desconto 
para os professores durante 
este mês em duas de suas 
séries: Educação Cidadã e 
Série Unifreire. Já a Editora 
UFSCar lança neste Mês dos 
Professores "Pesquisa em 
Educação no Brasil - Balanços 
e Perspectivas". O livro, que 
avalia a situação dos quase 90 
programas de pós-graduação 
em Educação existentes no 
País, foi organizado por quatro 
pesquisadores da Universidade 
Federal de São Carlos.


