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Abril é mês de Shakespeare, que nasceu 
e morreu no dia 23. Esta e outras 
coincidências e mistérios envolvendo 
o dramaturgo são abordadas no livro 
"Quem escreveu Shakespeare? História 
de Mais de Quatro Séculos de Disputa 
pela Herança de uma Autoria", da 
Editora Nossa Cultura. Escrito pelo 
professor da Universidade de Columbia, 
James Saphiro, o livro será tema de 
debate na Livraria Fnac da Avenida 
Paulista, no próximo dia 18 de abril.

50 anos do Método 
Paulo Freire

O celebrado Mé-
todo Paulo Freire de 
Alfabetização com-
pleta 50 anos em 
abril. O método es-
timula a alfabetiza-
ção dos adultos me-
diante a discussão 
de suas experiências 
de vida, valendo-se 

de palavras presentes na realidade dos 
alunos. Paulo Freire foi declarado pa-
trono da educação brasileira, em 2012.

Assédio moral?
Os trabalhadores podem enviar seus 

depoimentos de assédio moral para a 
engenheira Eugênia, personagem em 
quadrinhos da Federal Interestadual 
de Sindicatos de Engenheiros, que 
garante sigilo das fontes. O e-mail é 
engenheiraeugenia@gmail.com.

 Professor de 
filosofia na EE Pa-
dre Romeo Mecca, 
em Itapevi, Danilo 
de Oliveira Freire 
lança no dia 13 
de abril “Filoso-
fando através de 
músicas, jogos e 
dinâmicas”. O li-
vro é resultado de 
uma série de expe-
riências inovadoras para o ensino da 
Filosofia. O lançamento será no espaço 
Via Sol, no Centro de Itapevi, a partir 
das 19h00. O livro está à venda no site 
da Editora Perse: www.perse.com.br.

 Os professores do Litoral Sul 
vão realizar um Sarau de Outono no 
próximo sábado, dia 13. O Sarau vai 
acontecer na subsede, na Avenida Rui 
Barbosa, 1.746, em Itanhaem, a partir 
das 18h00. Mais informações: (13) 
3422 4691.

 O 1º Passeio Ciclístico da Classe 
Trabalhadora será realizado pela CUT 
no dia 28 de abril. A largada será no 
Vale do Anhangabaú. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas no site 
www.cutsp.org.br.

 A CUT/SP realiza no dias 19 e 20 
de abril a sua 1ª Conferência Livre de 
Educação. A atividade, na quadra do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo, é 
preparatória à II Conferência Nacional 
de Educação (Conae).

Sugestão de aula nº 9
Celebrado em 08 de abril, o Dia 

Mundial de Combate ao Câncer é um 
estímulo para ações educativas que in-
centivem a prevenção através de bons 
hábitos, como não fumar, praticar ati-
vidades físicas e dormir e alimentar-se 
de forma saudável. Somente em 2012, 
houve o surgimento de 520 mil novos 
casos da doença no País.

Teses e Dissertações:
O mais recente destaque da seção 

Teses e Dissertações, publicada pelo 
site da APEOESP é o mestrado "A es-
colha profissional de licenciados em 
Física de uma universidade pública", 
que o professor Sérgio Rykio Kussuda 
desenvolveu na Unesp.

Participe:
 Será na Livraria Martins Fontes 

da Avenida Paulista o workshop “A Mú-
sica Clássica e a Educação”, ministrado 
pelo regente e compositor Guillermo 
Hernando. O evento será realizado no 
dia 15 de abril. As inscrições podem 
ser feitas no site www.guillermo 
hernando.com/o-workshop.
  A Pastoral de Comunicação 

das Paulinas promove os seguintes 
cursos para educadores: Técnicas 
para falar em público, Laboratório 
de Vídeo, o Teatro na Educação e 
na Comunidade. As aulas serão no 
Sepac, na Rua Dona Inácia Uchôa, 
62, na Vila Mariana. Informações e 
inscrições: (11) 2125 3540.   


