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O doutorado defendido pelo 
professor Ricardo Pires de Paula 
sobre a saga dos professores que 
começaram a escrever a História da 
APEOESP chega às livrarias. "Uma 
História da APEOESP 
(1945-1989): entre o sacerdócio e 
a contestação", da Editora Paco, 
é resultado da tese apresentada 
à Faculdade de Ciências e Letras 
da Unesp de Assis em 2007. Leia a 
resenha na seção Teses e Dissertações, 
no site do Sindicato!

Sugestão de aula nº 17
Os saraus que o professor Rodrigo 

Ciríaco realiza na EE Jornalista Francis-
co Mesquita e os seus livros inspirados 
no cotidiano escolar foram mais uma 
vez tema de reportagem, desta vez 
em destaque no Portal IG. O trabalho 
do professor que tatuou no braço o 
verso do rapper Gog, "O estudo é o 
escudo", foi retratado na reportagem 
“Educação vem de casa, mas se não 
vier vou dar na escola”.

Ciríaco está realizando agora um 
Concurso Literário para os estudantes. 
O Sarau e o Concurso agregam a cultu-
ra juvenil às práticas pedagógicas. Veja 
no site http://mesquiteiros.blogspot.
com.br/

Prêmios
Estão abertas as inscrições para o 

Prêmio Educador Nota 10 e para o 8º 
Prêmio Educadores Inovadores, que vão 
destacar as melhores práticas de ensino. 
Os professores podem inscrever-se até 
o dia 07 de julho para o Educador Nota 
10 no site www.premiovc.org.br.

Já para os Educadores Inovadores, 
o prazo vai até o dia 30 de setem-
bro. Inscrições no site http://www. 
pil-network.com/educators/expert

Professor/talento
  Professor de 

Língua Portuguesa e 
Inglês, Clóvis Justo da 
Silva escreve poesias e 
peças de teatro desde 
que se aposentou, há 

18 anos; destaque para o acróstico 
com um dos lemas da APEOESP, 'Apo-
sentado é mais". O professor Clóvis é 
conselheiro do Sindicato na subsede 
de Sorocaba: (15) 3202 5302.

 "Diário de um professor de es-
cola" é o título do primeiro livro que o 
professor e diretor Luiz Benedito Pon-
zeto publica pelo Clube dos Autores. 
O livro de crônicas fala do cotidiano 
escolar e pode ser adquirido através 
do site www.clubedeautores.com.br.

Inscrições abertas
 As experiências educativas da 

Fundação Bienal de São Paulo desde 
1951 são o tema do Seminário Arte em 
Tempo, que o Sesc Belenzinho realiza 
nos dias 25 e 26 de junho. O Sesc fica 
na Rua Padre Adelino, 1000, Belém. 
Mais informações: (11) 2076 9700.
 O Instituto de Biociências da 

Unesp/Rio Claro realiza, entre os dias 
07 e 10 de julho, o VII Encontro de 
Pesquisa em Educação Ambiental. 
A programação completa e a ficha 
de inscrição estão no site www.
viiepea2013.net/
 Será entre os dias 10 e 12 de 

julho o IV Seminário de Histórias e 
Investigações de/em Aulas de Ma-
temática, promovido pela Unicamp. 
Mais informações em http://www.
fe.unicamp.br

Estreias

 A Cisne Negro Cia. de Dança faz a 
estreia nacional do espetáculo "Sra. Mar-
gareth", entre os dias 27 e 30 de junho, 
no Teatro Sérgio Cardoso. Durante a pro-
gramação, também será apresentada a 
obra Revoada. O Sérgio Cardoso fica na 
Rua Rui Barbosa, 153, na Bela Vista. O 
telefone é: (11) 3288 0136.
 Acaba de estrear no Sesc Anchie-

ta o espetáculo "Ah, a humanidade e 
outras boas intenções", do dramaturgo 
norte-americano Will Eno. Temporada 
de sexta a domingo. O Sesc fica na Rua 
Doutor Vila Nova, 245, na Consolação.


