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A Editora LeYa está 
lançando uma versão 
compacta e atualizada 
do livro "Brasil - Uma 
História", do jornalista 
Eduardo Bueno. O autor 
abrange cinco séculos da 
história brasileira, através 
de fatos pitorescos que 
chegam, nesta nova 
edição, até a posse da 
atual presidenta Dilma 
Rousseff e a condenação 
dos réus do caso 
mensalão. Confira nas 
livrarias!

Pesquisas da APEOESP 
subsidiam mestrado

As pesquisas e o livro que a APEOESP 
produziu sobre a saúde dos professores 
foram uma das referências da disserta-
ção de mestrado do historiador Danilo 
Alexandre Ferreira de Camargo. “O abo-
licionismo escolar: reflexões a partir do 
adoecimento e da deserção dos profes-
sores” é o título do trabalho apresentado 
à Faculdade de Educação da USP. Leia a 
resenha na seção Teses e Dissertações no 
site www.apeoesp.org.br

Hendrix 70
Os professores podem aproveitar a 

meia-entrada para comemorar os 70 
anos de um mito. "Hendrix 70" vai reunir 
no Sesc Vila Mariana, entre os dias 1 e 3 
de fevereiro, alguns dos mais talentosos 
guitarristas brasileiros em um tributo a 
Jimi Hendrix, que teria completado 70 
anos em novembro de 2012.

Os maiores sucessos do guitarrista 
criador de solos incendiários serão 
interpretados pelos músicos Andreas 
Kisser, Edgard Scandurra, Pitty e ou-
tros. Os ingressos custam R$ 40,00 
(professores pagam meia). O Sesc fica 
na Rua Pelotas, 142, na Vila Mariana. 
Mais informações: (11) 5080 3000.

Nas bancas
 A Revista His-

tória Viva traz em 
sua edição de ja-
neiro os mestres da 
espionagem do sé-
culo XX, como Mata Hari e James Bond, 
que foi inspirado nas experiências do seu 
criador, o ex-agente secreto Ian Fleming.
 Já a revista Gestão Educacional 

destaca o aprendizado que vem do 
mar, através de uma entrevista com o 
navegador Amyr Klink.
 O papel do cérebro na aprendiza-

gem é o destaque da primeira edição 
de 2013 da Revista Profissão Mestre.
 O que as escolas e os professores 

podem fazer para receber crianças com 
algum tipo de deficiência nas salas 
regulares de ensino é a capa da edição 
de janeiro da Revista Educação.
 A Revista Fórum destaca as ra-

ízes da violência urbana na sua mais 
recente edição. A APEOESP integra o 
Conselho Editorial da publicação.

Arte & Educação
 A Representação Regional do 

Ministério da Cultura em São Paulo 
está com inscrições abertas para dez 
oficinas de capacitação sobre os edi-
tais lançados pelo governo federal 
para produtores e artistas negros. As 
oficinas gratuitas serão realizadas na 
capital e interior, entre os dias 29 de 
janeiro e 28 de fevereiro. Mais infor-
mações: (11) 2766 4300.
 A arte-educadora Francine Bran-

dão realiza oficinas de redação criativa, 
teatro e sessões de contação de história 
nas escolas. As atividades podem ser 
personalizadas de acordo com o conte-
údo pedagógico, como datas históricas, 
por exemplo. Saiba mais no blog http://
francinemachado.wordpress.com. In-
formações: (11) 9 9606 3420.

Bolsas
As inscrições para o Programa de 

Mestrado e Doutorado da Secretaria da 
Educação vão até o dia 21 de março. 
Professores, diretores e supervisores 
poderão participar do processo seleti-
vo. Os critérios do processo e a ficha 
de inscrição estão no próprio site da 
SEE: www.educacao.sp.gov.br


