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A Luk Livros oferece 
desconto para os 
associados à APEOESP nos 
livros comprados através do 
seu site. Entre os destaques 
da área educacional 
estão "A afetividade 
do educador", de Max 
Machand, e "Professora 
Sim. Tia Não', de Paulo 
Freire. É só acessar o site 
da Livraria e depois enviar 
e-mail solicitando desconto 
especial para alexandre@
luklivros.com.br.

Centenário em 
Santa Bárbara

Ex-alunos do Grupo Escolar José 
Gabriel de Oliveira, de Santa Bárbara 
d'Oeste, irão comemorar o centenário 
da escola no dia 23 de março. Ex-
-funcionários, professores e todos que 
trabalharam ou estudaram na escola 
estão convidados. Sócia da APEOESP, a 
ex-aluna Maria de Fátima Martins pro-
cura especialmente sua professora Deize 
Zambello Rossi, de Piracicaba. Qualquer 
informação deve ser comunicada através 
do e-mail  giacomeli2@hotmail.com

Sugestão de aula nº 3
A edição de fevereiro da Revista 

História Viva destaca o clássico "Os 
Miseráveis", de Victor Hugo. Publicada 
pela primeira vez em 1862, na França, 
a história já ganhou dezenas de adap-
tações teatrais e cinematográficas em 
todo o Planeta. A mais recente acaba de 
conquistar dois Oscars. Ambientada na 
época da Revolução Francesa, "Os Mise-
ráveis" conta a história de personagens, 
muitas vezes, invisíveis para a sociedade, 
como um ex-detento e uma prostituta.

 Professores da rede pública têm 
desconto de 20% no curso de especia-
lização "Fundamentos da Cultura e das 
Artes", oferecido pelo Instituto de Artes 
da Unesp, na capital. Mais informações 
através do site www.ia.unesp.br e do 
telefone (11) 3393 8678.
 A Pastoral de Comunicação das 

Paulinas vai realizar, no seu auditório da 
Vila Mariana, o Curso de Extensão Aca-
dêmica "Educação para a Comunicação 
- Leitura Crítica". Serão quatro encontros 
sobre novas tecnologias e a utilização do 
teatro, da leitura e do RPG na Educação. 
Informações e inscrições: (11) 2125 3540.
 A Faculdade Santa Marcelina 

está com inscrições abertas para a pós-
-graduação em  "Linguagens Artísticas 
Contemporâneas:Ensino / Aprendiza-
gem”. O curso é ministrado na unidade 
de Perdizes (Rua Emílio Ribas, 89). Mais 
informações e inscrições no site da 
Faculdade: www.fasm.edu.br

Meia-entrada
 O novo espetáculo do músico 

e bailarino Antônio Nóbrega faz uma 
homenagem aos cem anos de Luiz Gon-
zaga, comemorados em dezembro de 
2012. "Lua" estreia no Sesc Vila Mariana 
no dia 1º de março. Dantas Suassuna, 
pintor e filho de Ariano Suassuna, outro 
ícone da cultura brasileira, criou o cenário 
do espetáculo. Os ingressos custam R$ 
24,00; professores pagam meia-entrada. 
O Sesc fica na Rua Pelotas, 141, na Vila 
Mariana. O telefone é (11) 5080 3000.
 O Sesc Vila Mariana também 

promove em março o Festival Caros 
Hermanos, um panorama das manifes-
tações artísticas na Argentina. Shows e 
filmes estão entre os destaques da vasta 
programação. Muitas atividades terão 
entrada gratuita. Programe-se no pró-
prio site do Sesc: www.sescsp.org.br

Olimpíada de Matemática
Estão abertas as inscrições para a 

Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas. Além de inscrever 
seus alunos, os professores podem for-
mar Clubes Olímpicos de Matemática 
em suas escolas. O site da Olimpíada 
é www.obmep.org.br.


