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"O uso inteligente dos livros 
didáticos e paradidáticos", 
do educador Celso Antunes, 
é o  primeiro volume da 
Coleção Didática da Editora 
Paulus. Já a Contexto 
Editora, acaba de lançar 
"Como usar a Internet em 
sala de aula", ebook do 
professor Juvenal Zanchetta 
Júnior, que aborda como 
os portais de notícias, 
telejornais e redes sociais 
podem servir de suporte 
pedagógico.

Dia das Mulheres
Em homena-

gem ao Dia Inter-
nacional de Luta 
da Mulher, a APEO-
ESP lança a edição 
2013 do seu Bo-
letim dedicado à 
data. Esta edição 

é ilustrada pelos grafites da artista 
carioca Panmela Castro, considerada 
uma das mulheres mais influentes do 
mundo pela Revista Newsweek. 

A publicação, que já pode ser re-
tirada na sede e nas 93 subsedes do 
Sindicato, está disponível para down-
load no site do sindicato.

"Direitos da Mulher 
- O que toda mulher 
precisa saber e todo 
homem entender", do 
professor e advogado 
Juscelino Rodrigues Oli-
veira, está à venda nas 

bancas de revista. O livro da AllPrint 
Editora explica de forma didática as 
leis que tratam dos direitos femininos. 
Contatos com o autor através do e-mail 
jusoliveiraadv@ig.com.br

Ocupação artística
 A ocupação do Teatro de Are-

na Eugênio Kusnet prossegue 
com uma série de palestras gratuitas 
sobre a cena cultural produzida pelos 
afrodescendentes e ainda leituras 
dramáticas e espetáculos do Grupo 
Melanina Acentuada.

Participe das próximas palestras: - 
Transposição de Narrativas Literárias 
para Dramaturgia Negra (06 de março, 
às 19h) - Profº. Dr. Luiz Silva “Cuti” 
(UNICAMP);

 Questões para uma Dramatur-
gia Afro-brasileira (20 de mar-

ço às 19h) - Profº. Dr. José Fernando 
de Azevedo (EAD/ECA/USP)

 Destaque também para o 
espetáculo "Subterrâneo 

Jogo do Espírito", que conta a história 
do músico e ativista nigeriano Fela 
Kuti. A peça tem sessões de quinta a 
domingo, até o dia 17 de março. O 
Teatro de Arena fica na Rua Teodoro 
Baima, 194, na Consolação.

Ouvir e Aprender
Para auxiliar os professores na tarefa 

de identificar a perda auditiva dos estu-
dantes, a Campanha "Hear the World" 
lançou o DVD "Ouvir e Aprender". Pro-
fessores e país também podem agendar 
palestras com fonoaudiólogos para co-
nhecer mais sobre a importância da au-
dição para o aprendizado. O DVD pode 
ser solicitado gratuitamente através do 
telefone 0 800 701 8105. Informações 
sobre as palestras: (11) 3063 2505.

Autor de dois livros e idealizador de 
um bem sucedido Sarau, o professor 
Rodrigo Ciríaco  participa ainda este 
mês da Bienal do Livro de Paris e de 
atividades na Universidade Sorbonne.

Junto com os estudantes da EE Jor-
nalista Francisco Mesquita, localizada 
em Ermelino Matarazzo, o professor 
criou o Sarau dos Mesquiteiros, que 
já levou escritores consagrados à es-
cola. Conheça o Sarau através do blog 
http://mesquiteiros.blogspot.com.br/

Sugestão de aula nº 4

O Projeto Adoção e Posse Respon-
sável de Animais ganhou um site com 
propostas de debates pedagógicos 
sobre o tema. O site propõe que 
professores e alunos produzam aulas, 
redações e maquetes sobre a luta em 
defesa dos animais. Acesse o VidaLa-
ta: http://vidalata.wordpress.com/. 
Mais informações: projetovidalata@
gmail.com


