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O trabalho docente é tema 
de três livros gratuitos. "A 
prática do ensino superior 
de Educação Física", 
da Editora Unesp, está 
disponível para download 
no Selo Cultura Acadêmica: 
www.culturaacademica.
com.br. No mesmo site, o 
internauta pode obter o 
livro "A evasão escolar na 
educação tecnológica: o 
embate entre percepções 
subjetivas e objetivas”. 
Lançado no último dia 24, 
"Por que ler? - Reflexões 
sobre a importância da 
leitura" pode ser solicitado 
ao Espaço de Leitura da 
Água Branca: contato@
espacodeleitura.org.br

Escolas do Brasil

O jornalista Caio Dib está visitando 
escolas em 13 estados brasileiros. É o 
Projeto "Caindo no Brasil", uma parceria 
entre as Revistas Educação e Escola 
Pública, cujo objetivo é divulgar expe-
riências educacionais e os relatos dos 
personagens que fazem a diferença 
nas suas escolas. O endereço do blog 
Escolas do Brasil é www.escolasdo-
brasil.blog.br/

 Acaba de estrear no Teatro do 
Sesi, na Avenida Paulista, a comédia 
musical "A Madrinha Embriagada", 
adaptação do texto de quatro autores 
canadenses com carreira premiada na 
Broadway. A entrada é gratuita, mas as 
reservas devem ser feitas através do site 
www.sesisp.org.br/ingressomadrinha
 Entre agosto e setembro, escolas 

da rede estadual de nove cidades pau-
listas recebem o II Programa Ópera na 
Escola. As próximas apresentações da 
ópera cômica "A Criada Patroa" serão 
no dia 31 de agosto, em Cotia (EE 
Deputada Conceição Costa Neves e 
EE Zacarias Antonio da Silva), e 01 de 
setembro (EE Profº Guálter da Silva).
 Acontece entre os dias 27 de 

agosto e 1º de setembro, o "III Encontro 
Estéticas das Periferias - Arte e Cultura 
nas Bordas da Metrópole", que vai levar 
150 atrações para 43 espaços culturais 
da capital. Confira a programação no 
site www.esteticasdaperiferia.org.br

Sugestão de aula nº 25
Alunos e pro-

fessores podem se 
inscrever em três 
categorias do Mi-
nuto Escola, um 
concurso idealiza-
do pelo Festival do Minuto para a co-
munidade escolar, que ganhou até um 
portal na Internet com dicas e sugestões 
de aulas sobre linguagem audiovisual. 
Acesse www.escoladominuto.com.br.

Teses e Dissertações
Leia as mais 

recentes resenhas 
sobre trabalhos 
acadêmicos pu-
blicadas na seção 
Teses e Disserta-
ções, editada pela APEOESP:
 Estudo da FGV revela que menos 

escolarizados são maioria entre jovens 
sem emprego e sem escola;
 Psicólogo pesquisa em mestrado 

diferenças entre professores e alunos 
sobre o uso da Internet;
 Fotografias do Império e começo 

da República ilustram doutorado sobre 
rede pública de ensino

Excursões
Começa  na 

próxima sexta, 30 
de agosto, a 32ª 
Expoflora, cujo 
tema é "Flores, 
Contos e Lendas". Entre as atrações, 
uma Mostra de Paisagismo e Jardi-
nagem. A Expoflora acontece em 
Holambra, antiga colônia holandesa 
localizada a 140 quilômetros da capital 
paulista. Informações: (19) 3802 1421.

A Fuvest recebe inscrições para o 
curso semipresencial e gratuito de 
Licenciatura em Ciências Univesp/
USP, que oferece vagas em sete cida-
des. Mais informações e inscrições: 
www.fuvest.br

Dia de Luta: 30 de agosto será o Dia 
Nacional de Paralisação convocado pelas 
centrais sindicais. A  APEOESP se junta às 
manifestações a partir das 13 horas, na 
Praça da República. Participe!


