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Oficina gratuita

Toda última terça-feira do mês, o 
Instituto Brincante, localizado na Vila 
Madalena, realiza oficinas gratuitas 
para a inserção de ritmos brasileiros 
na educação. Inscrições através do e-
-mail contato@institutobrincante.org.
br. Mais informações: (11) 3816 0575.

Pelo direito à Educação
O atenta-

do contra a 
estudante de 
14 anos, ba-
leada por fun-
damentalistas 
religiosos no 
Paquistão por defender o direito das 
mulheres à Educação, provocou um 
protesto global. De acordo com o site 
Avaaz, um enviado da ONU para As-
suntos Educacionais terá um encontro 
com o presidente paquistanês Asif Ali 
Zardari sobre o assunto.

Proteste para que os líderes do Paquis-
tão financiem a educação de garotas, 
como sonha a estudante Malala Yousa-
fzai, assinando a petição disponível no 
site http://www.avaaz.org/po/

Horário de verão
O Museu do 
Relógio, que 
tem o nome de 
Professor Dimas 
de Melo Pimen-
ta, possui um 
acervo de mais 

de 600 peças que podem ilustrar o 
tema relativo à medição do tempo. 
A visitação é gratuita e monitorada. 
O Museu do Relógio fica na Avenida 
Mofarrej, 840, na Vila Leopoldina. O 
agendamento de visitas pode ser feito 
através do telefone (11) 3646 4000.

Com a chegada 
do horário de ve-
rão, as visitas no-
turnas ao Museu 
da Casa Brasilei-
ra ficaram ainda 
mais agradáveis. 
O Museu, locali-
zado na Avenida 
Faria Lima, realiza 
visitas noturnas gratuitas ao seu acervo 
de design e arquitetura, com direito 
a apresentações musicais. A visitação 
noturna acontece a cada 15 dias, 
sempre às quartas-feiras, até as 22h00. 
O agendamento de grupos escolares 
pode ser feito através dos telefones 
(11) 3032 2499 / 2564.

Revista do Brasil
Os associados à 

APEOESP podem reti-
rar gratuitamente na 
sede ou em uma das 
93 subsedes do sin-
dicato a mais recente 
edição da Revista do 
Brasil, que destaca a 

conjuntura pós-eleição e os desafios da 
Educação infantil. A  APEOESP integra 
o Conselho Diretivo da publicação. A 
Revista do Brasil também está à venda 
nas bancas!

Consciência Negra
J á  e s t ã o 

disponíveis na 
subsede da 
APEOESP de 
São Bernardo 
do Campo os 
convites para a comemoração ao Mês 
da Conciência Negra. A subsede, his-
toriadores e militantes do Movimento 
Negro vão oferecer, no dia 24 de no-
vembro, uma feijoada animada pela 
tradicional congada do Parque São 
Bernardo.

Ainda em comemoração ao Mês 
da Consciência Negra, o Coletivo An-
tiracismo da subsede acaba de lançar 
o Boletim Quilombos e Revoltas dos 
Negros no Brasil. Mais informações no 
Blog http://apeoesp.blogspot.com.br 
ou através do telefone (11) 4332 3913.

Programe-se: A Unesp 
de Araraquara vai promover em 
2013 um curso de especialização 
em Teorias Linguísticas e Ensino, 
cujo conteúdo engloba as dife-
rentes formas de abordagem do 
idioma. Informações através do 
telefone (16) 3334 6233.

"Como educar bons valores - Desafios 
e caminhos para trilhar uma 
educação de valor", da pedagoga 
Maria Helena Marques, é o título 
do mais recente lançamento da 
Editora Paulus dedicado a pais e 
professores. A educação inclusiva é o 
assunto do livro "Inclusão de pessoas 
com deficiência e/ou necessidades 
específicas: Avanços e desafios", que 
a educadora Margareth Diniz lança 
pela Autêntica Editora.


