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A Autêntica Editora lança 
nesta segunda-feira, 02 de 
setembro, "Em defesa da 
escola - Uma questão pública", 
dos educadores belgas Jan 
Masschelein e Maarten Simons. 
A obra discute a existência da 
escola e os movimentos em 
torno do fim da instituição. 
O livro lançado em debate 
na Livraria Martins Fontes da 
Avenida Paulista faz parte da 
Coleção Educação, Experiência e 
Sentido.

Ciências do Trabalho

A Escola Dieese está com inscrições 
abertas para a sua Graduação em Ciên-
cias do Trabalho. Trata-se de um curso 
superior que integra Economia Política, 
Sociologia e História Social para estu-
dar as transformações nas relações de 
trabalho. O edital do processo seletivo 
está no site http://escola.dieese.org.br

Sugestão de aula nº 26
Temas como civilizações antigas 

e a Floresta Amazônica podem ser 
abordados de uma forma muito mais 
acessível nas salas de aula através da 
Coleção Biblioteca da Turma, que a 
FTD lança com Maurício de Souza e 
a Turma da Mônica. Apresentada na 
16ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, 
a Coleção já tem seis títulos.

Prêmios

 Estão abertas as inscrições para 
o 7º Prêmio Professores do Brasil. 
Organizado pelo MEC, o prêmio irá 
selecionar as 40 experiências pedagó-
gicas mais bem sucedidas do País. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 
30 de setembro no site www.premio 
professoresdobrasil.mec.gov.br,

 Também termina no dia 30 de 
setembro o período de inscrições para 
o 8º Prêmio Microsoft Educadores Ino-
vadores 2013, que vai destacar projetos 
educativos que envolvam tecnologia. 
Professores podem inscrever-se na Rede 
Parceiros da Aprendizagem: http://www.
pil-network.com/Educators/expert.

Disciplinas  
Ciências Sociais – 

A Faculdade de Ciências 
Sociais da PUC realiza 
de 02 a 06 de setembro 
a sua XIII Semana de 
Ciências Sociais, com o 
tema "Encruzilhadas da 
Democracia". Mais infor-
mações sobre o evento gratuito através 
dos telefones (11) 3670 8337 / 3336.

Educação Artística – "Arte em 
toda a parte" é o nome do projeto 
que reúne estudantes e professores 
de escolas estaduais em Santos. O 
artista plástico Paulo Consentino está 
ajudando a comunidade na pintura de 
murais em escolas. A EE Brás Cubas, 
no bairro de Marapé, foi a primeira a 
receber o projeto.

Física – "Se o ar quente sobe, por-
que é frio nas montanhas e quente no 
litoral?" é a questão a ser esclarecida 
na próxima sessão do Programa Física 
ao Entardecer, realizado pelo Instituto 
de Física da Unesp. A sessão acontece 
no dia 19 de setembro, no Auditório 
do Instituto, localizado na Barra Funda. 
Mais informações: (11) 3393 7800.

Língua Portuguesa – Jornalista 
e atriz, Francine Brandão promove 
sessões de contação de histórias, que 
enfatizam disciplinas como a redação, 
o teatro e a literatura. Veja alguns 
destes trabalhos no blog  http://franci-
nemachado.wordpress.com. Contatos 
com a artista, através dos telefones 
(11) 2339 6744 ou 9 9606 3420.

Autismo
Pais e professores podem obter informações especializadas 

e atualizadas sobre o transtorno do autismo através do Portal 
Autismo & Realidade. É possível fazer download de filmes e 
vários manuais, como "De volta à escola para crianças com 
autismo". O endereço eletrônico é www.autismoerealidade.org


