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Dois livros 
recém-lançados 
garantem 
viagens 
incríveis 
mesmo para 
quem não vai 
sair da própria 

cidade durante as férias. "À 
Luz de Paris - Guia Turístico 
e Literário da Capital 
Francesa", do jornalista 
João Correia Filho, revela 
a cidade-luz a partir da 
visão de grandes escritores, 
como Victor Hugo e Ernest 
Hemingway. O livro é da 
Editora LeYa.

Já a Editora 
Ática lança um 
infantojuvenil 
de suspense 
ambientado 
nas ruas 
de Recife 
e Olinda. 
"O Diário 
Perdido de 
Pernambuco", 

de Luis Eduardo Matta, 
integra a Coleção  
Os Caça-Mistérios.

O advogado e 
professor Eurídice 
Denys está distribuin-
do o livro "Essências 
- Poesias, Prosas e 

Pensamentos", da também professora 
Wilma Ianovali Denys, falecida em 
2008. O livro reúne textos da profes-
sora e foi editado pela família, em uma 
homenagem póstuma. Solicite o seu 
exemplar ao professor Denys, através 
do telefone (11) 2276 3150.

Associados ganham 
Biblioteca

A APEOESP 
inaugurou no 
dia 14 de de-
zembro, com a 
presença de representante do Ministério 
da Cultura, a sua biblioteca. O acervo 
inicial à disposição dos associados é de 
mais de 3 mil livros, além de CDs e DVDs. 
A biblioteca está instalada no 1º andar 
do prédio localizado à Rua 24 de maio, 
275, ao lado da sede do Sindicato.

Em janeiro
 A Fundação SOS Mata Atlântica 

está com inscrições abertas para 
o evento Férias na Mata, que será reali-
zado no dia 19 de janeiro no Centro de 
Experimentos Florestais de Itu. Podem 
participar crianças de 5 a 12 anos e 
seus pais. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas através do telefone 
(11) 3262 4088.

 O Instituto de Física da USP 
realiza entre os dias 21 e 25 de 

janeiro o XX Simpósio Nacional de 
Ensino de Física. Serão mais 70 ati-
vidades, entre oficinas e minicursos. 
Mais informações através do site www.
bienaldematematica.org.br.

A APEOESP deseja a todos 
Feliz Natal e um Ano Novo 
repleto de boas notícias!

Bullying
Chega aos 

cinemas o do-
c u m e n t á r i o 
"Bullying", que 
revela o drama 
de estudantes 
norte-america-
nos, humilha-
dos e discrimi-
nados em suas 
escolas. Entre as 
histórias retrata-
das, o drama do garoto que ficou com 
marcas do parto prematuro e da meni-
na negra, massacrados por insultos e 
brincadeiras de mau-gosto dos colegas.

On-line
@ O site Planeta Educação tem 

uma seção dedicada ao Pro-
grama Pró-Família, que acaba de lan-
çar quatro cartilhas sobre "Educação 
em Família" e "Lição de Casa". Acesse 
www.planetaeducacao.com.br

@ O Portal Educar Para Crescer 
vai distribuir 20 kits de livros 

em um concurso cultural. A promoção 
"Meu Livro de Natal" é um dos desta-
ques do Portal de conteúdo educacio-
nal, que traz inclusive entrevistas com 
personalidades, como o humorista 
Marco Luque, que fala sobre a impor-
tância da boa formação. Acesse www.
educarparacrescer.com.br

10 anos de edição
Esta é a última edição do Boletim 

Educacional e Cultural em 2012. 
Editado desde 2003 pela APEOESP, 
o Boletim reúne dicas para o lazer e 
aprimoramento profissional dos pro-
fessores, além de ser o único espaço a 
dar visibilidade à produção intelectual 
da categoria, como o lançamento de 
livros e blogs, a produção de peças 
teatrais e a publicação acadêmica. O 
Boletim volta a ser editado na segunda 
quinzena de janeiro.


