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"Escritos sobre a Educação  
- Desafios e possibilidades 
para ensinar e aprender com 
as tecnologias emergentes" 
é o mais recente título 
da Coleção Pedagogia e 
Educação da Editora Paulus. Já 
"Aprender a escrita, aprender 
com a escrita" da Editora 
Summus, trata da produção 
de textos em sala de aula. Os 
artigos de onze especialistas 
foram organizados pelas 
professoras Cecília Goulart e 
Victoria Wilson.

APEOESP abre Ciclo 
no Itaú Cinema

O calendário de programações da 
Biblioteca da APEOESP começa com o 
lançamento do Ciclo de Debates "Desafios 
Atuais da Realidade Brasileira”. O evento 
acontecerá na terça-feira, 16 de abril, no 
Espaço Itaú de Cinema do Shopping Frei 
Caneca, onde será exibido o filme “1964: 
um Golpe Contra o Brasil”. O Ciclo de 
Debates da APEOESP acontecerá nas 
últimas terças-feiras de cada mês. Mais 
informações: (11) 3350 6112 / 6069

Sugestão de aula nº 10
Kaiapó e Juruna são duas das oito 

etnias retratadas no documentário "Co-
ração do Brasil", que refaz a expedição 
dos irmãos Villas Bôas ao Centro Geo-
gráfico do Brasil. O filme, que estreia 
no Dia do Índio, 19 de abril, mostra 
como foi a demarcação deste Centro,  
no Médio Xingu. O tema pode ilustrar 
aulas de geografia sobre a data.

TV/Internet
Na TV - Apresentado por Ana Ma-

ria Braga, o Programa Mais Você, da 
TV Globo, tratou de dois assuntos que 
tiram o sono dos professores: no dia 08 
de abril, a violência nas escolas, e no 
dia 09, a progressão continuada. Con-
fira as reportagens no site da APEOESP.

Na Internet - O Portal da Funda-
ção Telefônica oferece gratuitamente 
o download do ebook "Novos Modos 
de Aprender e Ensinar", que reúne o 
conteúdo do Portal EducaRede. Acesse 
www.fundacaotelefonica.org.br

 O professor 
Antonio Car los 
Garcia acaba de 
lançar o seu quinto 
livro, "Jaguaretê - 
A Cidade dos Co-
ronéis", à venda no 
Clube de Autores. 
Garcia utilizou o 
nome da onça pin-
tada para batizar 
a sua cidade fictícia. Leia as primeiras 
páginas do livro no site www.clubede-
autores.com.br/authors/34296
 A professora aposentada Maria 

Dolores "Baiana" está incentivando os 
músicos talentosos de sua região a 
participar do Poá Festival 2013. Ela 
conquistou com sua música o primeiro 
lugar no Festival em 2010 e o segundo 
lugar, em 2012. Veja o regulamento no 
Blog http://secretariadeculturadepoa.
blogspot.com.br

Cursos
 "O Teatro na Educação e na Comu-

nidade" é o tema do próximo encontro 
do Curso de Extensão Acadêmica Para 
Educadores, oferecido pelo Sepac e o 
Centro Universitário Salesiano. O Encon-
tro acontecerá no sábado, 20 de abril, 
no Auditório do Sepac da Vila Mariana. 
Mais informações: (11) 2125 3540.

 O Centro Universitário São 
Camilo realiza entre os dias 2 e 4 de 
maio a 1ª Conferência Internacional 
Brasil-França sobre “Violência Juvenil, 
Violência Urbana e Justiça Social: com-
parando experiências”. Informações: 
www.saocamilo-sp.br/conferencia.

Assembleia: 
19 de abril

A APEOESP realizou chamadas na 
TV Globo e no Jornal Metrô News, nas 
últimas semanas, para convocar os 
professores para a Assembleia de 19 
de abril e avisar a população sobre a 
possibilidade de greve. A Assembleia, 
que será realizada a partir das 14h00 
no vão livre do Masp, será seguida de 
passeata até a República.


