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Chega às livrarias o título de estreia 
da Coleção Ler + da Paulus Editora. 
"Poesia na escola - A vida tecida com 
arte", de Adriana Antunes de Almeida, 
incentiva o interesse pela poesia, 
através da história da literatura e dos 
versos de grandes poetas, como Mário 
Quintana, Carlos Drummond e outros. 
Confira nas livrarias!

Coral USP
O  C o r a l 

USP está com 
i n s c r i ç õ e s 
abertas para 
selecionar novas vozes para os seus 
grupos, reconhecidos pelo alto nível 
técnico e artístico. As inscrições para os 
testes são gratuitas e podem ser feitas 
através do telefone (11) 3091 5071.

Desconto para 
professores

Está em cartaz no Teatro de Arena 
Eugênio Kusnet o espetáculo "Namíbia, 
não!". Dirigido pelo ator Lázaro Ramos, 
o espetáculo utiliza o humor para falar 
da escravidão e do preconceito. "Namí-
bia, não!" tem temporada de quinta a 
domingo. O Teatro Eugênio Kusnet fica 
na Rua Teodoro Baima, 94, na Vila Bu-
arque. Professores pagam meia-entrada 
e, em grupo, o ingresso custa R$ 5,00. 
Para agendar os grupos, entre em con-
tato com a produção através do e-mail 
wellingtonsobrinho@gmail.com

No interior
 Assis - O curso de Pós-Gradua-

ção em História da Unesp de Assis, na 
área de História e Sociedade, tem ins-
crições abertas de 30 de janeiro a 8 de 
fevereiro. Informações em www.assis.
unesp.br/posgraduacao, posgradu@
assis.unesp.br ou (18) 3302-5809.

 Guaratinguetá - A Unesp de 
Guaratinguetá está com inscrições 
abertas para o seu cursinho pré-ves-
tibular gratuito. Mais informações no 
site www.feg.unesp.br e através do 
telefone (12) 3123 2800, ramal 3004.

 Taubaté - Professor de História 
na EE  Antonio de Magalhães Bastos, 
em Taubaté, Silvio Prado acaba de 
lançar um cordel sobre o Massacre do 
Pinheirinho, que ocorreu em São José 
dos Campos em janeiro de 2012. Para 
comprar o cordel, entre em contato 
com o professor através do e-mail 
venceremos.1@hotmail.com ou do 
telefone (12) 8169 9731.

Carta na Escola
A mais recente edição da Revista 

Carta na Escola traz reportagem de 
capa sobre os 120 anos de nascimento 
do escritor alagoano Graciliano Ramos 
. A APEOESP é colaboradora da publi-
cação, reconhecida pelo trabalho de le-
var à sala de aula temas da atualidade.

Teses e Dissertações
As novas 

resenhas pu-
blicadas na 
seção Teses 
e Disserta-
ções do site 
da APEOESP 

são "Doutorado sobre transtornos de 
aprendizagem recebe Prêmio Capes 
de Tese em Educação" e "Pesquisado-
res de quatro países avaliam o papel 
da biblioteca escolar como espaço de 
aprendizagem". A APEOESP destaca 
em seu site trabalhos acadêmicos 
sobre Magistério, Educação e o Movi-
mento Sindical dos Professores.

Prêmio de Redação

Vai até o dia 25 de janeiro o prazo 
de inscrições para o Prêmio “Mulheres 
Negras contam sua História”. O Con-
curso, promovido pelas Secretarias 
de Políticas Para as Mulheres e de 
Promoção Para a Igualdade Racial", vai 
premiar redações escritas por mulheres 
negras. Mais informações e inscrições 
através do e-mail premiomulheresne-
gras@spmulheres.gov.br.

Programe-se:
Já estão abertas as inscrições para o 
Congresso "Educação 3.0. A Escola do 
Futuro chegou", que será realizado em 
maio no Centro de Exposições Imigrantes. 
Inscrições até o dia 24 de janeiro têm des-
contos. A programação está disponível no 
site www.futuroeventos.com.br


