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A EdUFSCar lança o livro 
"Desenvolvimento profissional da 
docência: teorias e práticas", que 
reúne 12 artigos de especialistas 
sobre as problemáticas que atingem 
os profissionais da Educação. 
Trata-se do sétimo volume da 
série Aprendizagem da Docência, 
organizada pelas educadoras Maria da 
Graça Nicoletti Mizukami e Aline Maria 
de Medeiros. Confira!

Sugestão de aula nº 2
Os professores de Educação Física 

já podem mobilizar suas escolas para 
participar da segunda edição dos Jogos 
Estudantis da Cidade de São Paulo. 
Organizado pela União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas, o evento 
vai reunir equipes de futsal, handebol 
e voleibol.

As escolas vencedoras ganharão 
computadores; a 1ª colocada poderá 
levar uma equipe de 45 pessoas para o 
Rio. Mais informações: (11) 3289 7477 
ou através do site www.umes.org.br.

O Boletim Educacional está publi-
cando sugestões de aula. Participe, 
enviando sua dica!

Educomunicação
A Escola de 

Comunicações 
e Artes da USP 
está com ins-
crições abertas 

para o curso "Educomunicação: Comu-
nicação, Mídias e Educação", que terá 
duração de três semestres com aulas 
aos finais de semana. O educomuni-
cador é um profissional que conhece 
as teorias e práticas da Educação e 
também a produção de informação. 
Informe-se sobre o processo seletivo, 
através do telefone (11) 3091 4341 ou 
do site www.cca.usp.br

Professor de Psico-
logia da Educação e da 
Aprendizagem em Por-
tugal, José Pinto Lopes 
entrou em contato com 

a APEOESP através do site para sugerir li-
vros de sua autoria, disponíveis nas livrarias 
brasileiras. Destaque para "A aprendiza-
gem cooperativa na sala de aula. Um guia 
prático para o professor" e "O Professor faz 
a diferença", ambos escritos em parceria 
com a pesquisadora Helena Silva.

A Expoflora já iniciou a venda 
antecipada de ingressos com des-
contos para a sua próxima edição, 
que acontecerá em agosto. Os lotes 
de ingressos com descontos de até 
56% são destinados a grupos de, no 
mínimo, 20 pessoas. Conhecida como 
a Festa das Flores, a  Expoflora acon-
tece em Holambra e marca o início da 
primavera. Informações na Central de 
Reservas: (19) 3802 1499 / 8114 9862.

 "Mário de Andrade: Paisagens do 
Brasil" é o tema de várias atividades ar-
tísticas e pedagógicas oferecidas pelo 
Sesc Vila Mariana. Parte do universo 
do escritor e musicólogo paulistano, 
que inclui suas viagens pelo Brasil, é 
abordada por meio de shows, debates 
e passeio. O escritor, que foi um dos 
criadores do Modernismo no Brasil, 
faleceu há 68 anos. Informe-se através 
do telefone (11) 5080 3000.

Estão aber-
tas até o dia 21 de fevereiro as incrições 
para o Programa de Música do Grupo 
Pão de Açucar em Osasco. O programa 
tem dois anos de duração, é gratuito e 
recebe estudantes de 10 a 18 anos. Mais 
informações: (11) 3685 9938.

Programe-se

Arte-educação
 A Fundação Stickel vai realizar 

uma edição do curso "Aproximações 
com a Arte" para professores de escolas 
públicas da Vila Nova Cachoeirinha, na 
zona norte da capital. Os interessados 
em participar devem ligar para o telefo-
ne (11) 2233 9270 ou mandar um mail 
para glaucia@fundacaostickel.org.br.


