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A experiência de um grupo de 
educadores no uso da literatura para 
a formação profissional é o tema 
do livro "Narrativas de Educadores: 
mistérios, metáforas e sentidos", que 
a professora Luiza Helena da Silva 
Christov lança pela Editora Porto 
de Ideias. O grupo de pesquisa Arte 
e Formação de Educadores atua no 
Instituto de Artes da Unesp.

Dia Mundial de Luta 
contra a Aids

Está disponível 
para download no 
site da APEOESP o II 
Boletim do Laço Ver-
melho. Pelo segundo 
ano consecutivo, o 
Sindicato leva às es-
colas da rede estadual 
uma publicação com 
as mais recentes infor-
mações sobre a Aids e 
sugestões de ativida-
des pedagógicas para 

o Dia Mundial de Luta contra a Aids, 
celebrado em 1º de dezembro.

A APEOESP, suas subsedes e escolas 
estaduais paulistas recebem ainda em 
dezembro DVDs, carta e banners da 
Campanha Contra a Aids.

Bullying

V Conferência
A APEOESP 

realiza a sua V 
Conferência Es-
tadual da Edu-
cação entre os dias 28 e 30 de novem-
bro, em Serra Negra. Mais de dois mil 
professores vão debater as "bases para 
um Plano Estadual de Educação que 
atenda aos interesses dos filhos da clas-
se trabalhadora" Acompanhe no site 
do Sindicato a cobertura da atividade.

Mostras
 O Museu Afro Brasil inaugurou, 

na última semana, três exposi-
ções em celebração ao Mês da Consci-
ência Negra. As mostras "Dois Irmãos. 
João e Arthur Timótheo da Costa", 
"Arte, Adorno, Design e Tecnologia 
no Tempo da Escravidão" e "Pérolas 
Negras" têm entrada franca. O Museu 
Afro fica no Parque do Ibirapuera e 
tem entrada pelo portão 10.

 Está em cartaz até o dia 29 de 
novembro, em São Paulo, a 7ª 

Mostra Cinema e Direitos Humanos na 
América do Sul, que leva 37 filmes sobre 
o tema às capitais brasileiras. Em São 
Paulo, as sessões serão na Cinemateca 
Brasileira, no CineSesc e no CineEldorado 
de Diadema. Confira a programação no 
site www.cinedireitoshumanos.org.br

Teses e Dissertações
A resenha sobre a pesquisa "Relação 

entre perfil socioeconômico, desempe-
nho escolar e evasão de alunos: Escolas 
do Campo e Municípios Rurais no Esta-
do de São Paulo" é o mais recente des-
taque da seção Teses e Dissertações do 
site da APEOESP.  Com este trabalho, 
a pesquisadora Carla Baraldi obteve o 
seu Mestrado em Administração de 
Organizações pela USP.

"O Silêncio das Vítimas" é o nome 
do livro lançado por alunos da Escola 
Estadual Professor Oscavo de Paula e 
Silva, em Santo André. O livro, que 
fala sobre bullying, é resultado de um 
projeto coordenado pelo professor de 
História Roberto de Oliveira. Informa-
ções sobre o projeto na própria escola: 
(11) 4479 1803.

Araras e Itaquera abrem 
calendário de festas

As subsedes da 
APEOESP em Araras 
e Itaquera abrem o 
calendário de confra-
ternizações dos pro-
fessores em 2012. A 
subsede de Araras 
realizou no último 
dia 21 o "Jantar Jo-
vens Há Mais Tem-

po". Já Itaquera realiza a sua XIX Festa de 
Confraternização, no dia 07 de dezem-
bro, no Clube Elite Itaquerense. Rservas 
na própria subsede: (11) 2944 7951

Carta na Escola
A arte de Ar-

thur Bispo do Ro-
sário, criada den-

tro de um hospício, é o destaque da 
Revista Carta na Escola de novembro. 
A Revista, que traz artigo da APEOESP, 
transforma assuntos da atualidade em 
sugestões de aula. Confira nas bancas.


