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“A descoberta do Novo 
Mundo” é o primeiro livro de 
ficção da historiadora Mary 
Del Priore. Protagonizada 
por um menino de rua 
recolhido pelos jesuítas, a 
aventura revela episódios 
marcantes do Brasil Colônia. 
Especialista em História 
do Brasil, Mary está se 
dedicando a produzir 
ficção; os próximos volumes 
deverão ser sobre o Império 
e a Velha República. O 
livro da Editora Planeta 
é ilustrado pelo artista 
plástico João Lin. Confira!

Blog Escola Pública
Está no ar no Portal IG um Blog 

dedicado à escola pública, escrito pela 
jornalista Cíntia Rodrigues, que é mãe 
de dois alunos matriculados na rede 
pública de ensino. Cíntia utiliza sua 
experiência de jornalista, com a autori-
dade de quem aposta verdadeiramente 
na Educação Pública e mantém seus fi-
lhos na rede. Acesse http://colunistas.
ig.com.br/escola-publica/

Teses e Dissertações Sugestão de aula nº 7
Há 75 anos, Adolf Hitler anexava a 

Áustria à Alemanha, no episódio que 
entrou para a História como o início 
da expansão nazista na Europa e que 
culminou na II Guerra Mundial. Na 
sequência, a Tchecoslováquia foi ane-
xada e a Polônia invadida pelas tropas 
alemãs, despertando no mundo o ter-
ror a um possível Império do III Reich.

1º de Maio – CUT

Revistas
  A edição de 

março da Revista Fórum 
traz uma entrevista ex-
clusiva com Mano Bro-
wn, o líder do Grupo 
Racionais MC's que tornou-se o maior 
porta-voz da periferia no País e um 
ativista da luta contra a violência racial. 
Destaque também para os projetos 
vencedores do Concurso Aprender e 
Ensinar. A APEOESP integra o Conselho 
Editorial da publicação.

  Os associados 
podem retirar gratuita-
mente nas subsedes a 
mais recente edição da 
Revista do Brasil, que 
destaca a política de co-
tas. A APEOESP integra o 

Conselho Diretivo da publicação, que 
também está à venda nas bancas.

A CUT já deu início à programação 
em Homenagem ao Dia do Trabalha-
dor. Além de um Concurso de Poesia, a 
Central vai realizar seminários regionais 
sobre temas relacionados ao trabalho. 
Em 2013, o lema do Dia do Trabalhador 
da CUT é "Desenvolvimento Econômico 
e Sustentabilidade". Nesta segunda, a 
regional cutista em Osasco realiza o seu 
Seminário no Sindicato dos Bancários do 
município. Informações: (11) 3682 0266.

Curso na USP
A USP vai realizar um curso de atu-

alização para professores sobre as dife-
rentes linguagens artísticas. “Diálogos 
híbridos na formação do leitor literário: 
teoria, prática e experimentação” terá 
aulas aos sábados no Centro de Estudos 
das Literaturas e Culturas de Língua Por-
tuguesa, na Avenida Prof. Luciano Gual-
berto, 403. Informações e inscrições, 
através do telefone (11) 3091 3751.

 Aluna do Mestrado em Políticas 
Públicas na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Anke Cordeiro está ouvindo 
professores sobre as formas de seleção 
para gestores escolares. O questionário 
com 15 perguntas está disponível no 
site SurveyMonkey. Participe: https://
www.surveymonkey.com/s/T368SY8

 Um doutorado sobre as dificul-
dades da primeira geração de negros 
pós-escravidão é o mais recente des-
taque da seção Teses e Dissertações do 
site da APEOESP. O professor de His-
tória Ramatis Jacino é o autor da tese 
"O trabalho do negro na cidade de São 
Paulo pós-escravidão - 1912/1920".


