
Nº 405 19/08/2013

A semana tem vários 
lançamentos dedicados 
ao Dia do Folclore, 
comemorado em 22 de 
agosto. A Editora Paulus 
lança "Artes do Caipora em 
Cordel". O folclore de 22 
países latino-americanos 
é tema do livro "Histórias 
da América Latina", que a 
jornalista Silvana Salerno 
lança pela Editora Planeta 
Jovem. Destaque também 
para a Coleção "Akpalô - 
Cultura Popular" da Editora 
Brasil, que resgata temas da 
cultura oral brasileira.

Sorteio para associados
Os orga-

n izadores 
do Projeto 
Primeira Pá-
gina vão sortear dois pares de ingressos 
entre os associados à APEOESP para 
a estreia no Teatro Tuca, no dia 20 de 
agosto. O poeta Ferreira Gullar abre o 
Projeto dedicado à literatura, ao lado de 
outros nomes da cena cultural. O evento 
começa às 20h00. O Tuca fica na Rua 
Monte Alegre, 1.024, em Perdizes. Mais 
informações no site http://www.primeira-
pagina.art.br. Sorteio de ingressos através 
do e-mail clovistorres@uol.com.br

Sugestão de aula nº 24
O professor de História André Wag-

ner Rodrigues criou com seus alunos 
o Projeto "Relatos da Juventude", que 
reúne vídeos e depoimentos em blog e 
no Facebook sobre a visão que os estu-
dantes dos 8º e 9º anos do ensino fun-
damental têm da escola e do mundo. 
Conheça o Projeto no blog http://www.
emefcarolinarenno.blogspot.com.br/

Vozes da Educação
Observatório: A 

pesquisa sobre violên-
cia nas escolas realiza-
da pela APEOESP abre a reportagem 
especial de 12 matérias que o Portal 
Terra produziu sobre o tema. Confira 
no Observatório da Violência no pró-
prio site do Sindicato.

Valorização: Professores podem 
enviar à Rede Vozes da Educação um 
vídeo respondendo à pergunta  "Pra 
você, o que é valorizar o professor?”. 
A iniciat iva 
faz parte da 
Semana de 
Ação Mundial 
Pela Educação, que acontece no decor-
rer do ano e tem como tema em 2013, 
“Nem heroi, nem culpado. Professor 
tem que ser valorizado!”. Participe 
atraves do site http://semanaacao-
mundial2013.wordpress.com/

Dias de Luta
 A CUT completa 30 anos 
de fundação no dia 28 de 
agosto, com comemora-
ções em todo o Estado.

 O Memorial 
da América La-
tina recebe o 
9º Encontro da 
Marcha Mun-

dial das Mulheres, entre os dias 25 e 
31 de agosto

Foram prorroga-
das até o dia 30 de 
agosto as inscrições 
para o Prêmio Sesc de 
Literatura, que recebe 

textos de escritores iniciantes e publica 
os melhores pela Editora Record. As 
inscrições podem ser feitas através do 
site www.sesc.com.br/premiosesc.

 O Laboratório de Psicologia Ge-
nética da Unicamp está com inscrições 
abertas para o Seminário Internacional 
"A convivência na escola em pauta". 
O Seminário será realizado nos dias 
26 e 27 de agosto no Centro de 
Convenções Unicamp. Informações 
e inscrições:http://www.proepreema-
cao.com.br/
  O Mackenzie e a Associação 

Nacional de Dificuldades de Ensino e 
Aprendizagem vão realizar o III Con-
gresso Nacional de Dificuldades de 
Ensino e Aprendizagem, entre os dias 
29 e 31 de agosto. Informações e ins-
crições: www.congressoandea.org.br 

Começa na próxima sexta, dia 23, 
no Expo Center Norte, a Feira Guia do 
Estudante. Com expositores das prin-
cipais universidades e várias palestras, 
o evento tem entrada gratuita. Mais 
Informaçõies:www.feiraguiadoestu-
dante.com.br.


