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Do pátio para o mundo
Transmitida 

do pát io de 
um colégio em 
Ferraz de Vas-
concelos, a REC 
- Rádio Escola 
Cidadã - vai es-
trear na Inter-
net em abril. 

Trata-se de um bem sucedido projeto 
da Sala de Leitura da EE Prof Mário 
Manoel Dantas de Aquino, coordena-
da pelos professores Sérgio Arlow e 
Juliana Santos Silva.

O projeto une dois conceitos da Edu-
comunicação: protagonismo juvenil e o 
uso do Rádio e da Internet para encurtar 
distâncias e agrupar pessoas. Os profes-
sores também coordenam o Jornal Ler, 
que já está na sua 22ª edição.

 Autor da 
série em quatro 
volumes "Tramas 
do Destino", o 
professor Antô-
nio de Oliveira Lima, está divulgando 
agora "Camuflados: Quem são Eles”, 
seu mais recente livro publicado pela 
Editora Isis. Informações e compra no 
site www.editoraisis.com.br.

 “Amantes do futebol e da música 
- uma discussão étnica afro-brasileira” 
é o título do primeiro do livro de 
Jorge Alves de Oliveira, professor da 
EE João Batista Curado, em Jundiaí. 
O infanto-juvenil é focado em temas 
relacionados à Lei 10.639, de ensino 
da história e cultura afro. Para comprar 
o livro da Editora In House, entre em 
contato com o autor através do e-mail 
jorgeafro@ig.com.br.

Grátis
 O Memorial da América Latina, 
localizado na Barra Funda, comemora 
24 anos nesta segunda, 18 de março. 
O conjunto arquitetônico projetado 
por Oscar Niemeyer sedia uma série 
de eventos educacionais e culturais, 
como o VI Festival Ibero-Americano 
de Teatro. Veja a programação no site 
www.memorial.org.br

 Vai até o dia 07 de abril a sétima 
edição da Mostra Teatro nos Parques, 
que leva espetáculos gratuitos para 
parques em Cotia, Diadema, Osasco, 
Santo André, São Caetano do Sul e 
capital. Veja a programação no site 
www.teatronosparques.com.br

Concurso de Poesia
Estão abertas 

as inscrições para 
o 1º Concurso Li-
terário de Poesia 

da CUT São Paulo, cujo tema será 
"trabalho decente". O regulamento e 
a ficha de inscrições estão no site da 
Central, que abre as comemorações do 
Dia do Trabalhador com este Concurso 
de Poesia. Acesse www.cutsp.org.br

Sugestão de aula nº 6
A obra do pintor Cândido Portinari 

ganhou um novo site, que reúne tam-
bém fotos, documentos e cartas reuni-
dos em mais de 30 anos de pesquisa. 
Entre outras notáveis obras, Portinari 
criou os painéis "Guerra" e "Paz", ex-
postos na sede da ONU em Nova York. 
Acesse www.portinari.org.br

Luto
A violência nas 

escolas fez uma ví-
tima fatal na noite 
da última segunda-
-feira, 11 de mar-
ço. A professora 
Simone de Lima foi assassinada a faca-
das por um estudante na EE Profº Joa-
quim de Toledo Camargo, em Itirapina, 
na região de São Carlos.  A APEOESP 
solidariza-se com os familiares e ma-
nifesta profunda indignação com mais 
este episódio de violência nas escolas.  

Comemorado na última 
sexta-feira, 15 de março, 
o Dia da Escola inspira 
dezenas de leituras, 
como os lançamentos da 
EdUFSCar, que analisam 
especificamente a instituição 
a partir de pesquisas 
realizadas por educadores. 
Destaque para "Comunidades 
de aprendizagem: outra 
escola é possível", de Roseli 
Rodrigues, Fabiana Marini e 
Vanessa Gabassa, e "Escola, 
socialização e cidadania: 
um estudo da criança negra 
numa escola pública de São 
Carlos", de Ademil Lopes.


