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Dias de Luta
Lutas e revoluções populares na 

América Latina nos séculos XIX, XX 
e XXI são o tema do livro-agenda de 
2014 do Núcleo Piratininga de Comu-
nicação, que acaba de ser lançado no 
Rio de Janeiro. A Livraria Gramsci está 
vendendo a agenda através do seu site: 
www.livrariagramsci.com.br.

Internautas: Professores blogueiros já 
podem se inscrever para um portal que 
pretende reunir, a partir de outubro, 
experiências do uso de blogs como 
ferramenta pedagógica. Basta enviar  
endereço do blog, nome completo e 
o da escola em que atua para o email 
portal@edunet.sp.gov.br.

As lutas femininas ao 
longo dos séculos são o 
tema do livro "Histórias 
e Conversas de Mulher", 
da historiadora Mary del 
Priore. A pesquisadora 
refaz a trajetória da 
mulher brasileira, desde os 
tempos coloniais. Com 37 
livros publicados, alguns 
considerados best-sellers, 
e inúmeros prêmios, 
Mary é professora da 
Universidade Salgado de 
Oliveira, no Rio de Janeiro.

Professora de Língua 
Portuguesa em Campi-
nas, Karin Foldes lançou 
um livro baseado em sua 
dissertação de mestra-
do. "Oralidade e reda-
ção - Por que acontece? 
Como evitar? fala sobre o ensino da 
língua materna a partir das redações 
de estudantes de uma turma do sétimo 
ano do Ensino Fundamental. O livro 
está à venda no site da Livraria Cultura: 
www.livrariacultura.com.br

Prevenção às Drogas
Estão abertas as inscrições para a 

segunda edição do curso gratuito de 
prevenção do uso de drogas, promovi-
do pela Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas do Ministério da Justiça. 
O curso tem duração de três meses e 
garante certificação de extensão uni-
versitária pela Universidade Federal 
de São Paulo. Os alunos receberão 
todo o material didático no endereço 
residencial e serão acompanhados 
por tutores especializados. Inscrições 
através do site www.fenaprevencao.
senad.gov.br

Sugestão de aula nº 27

O Projeto "Nossa Cidade Nossos 
Rios" realizado pelo Portal Educacional 
envolveu estudantes de todo o País na 
produção de um Atlas inédito, criado 
sob o ponto de vista dos estudantes, 
que avaliaram o passado e as nascentes 
dos rios para imaginar o futuro.

Como 2013 foi escolhido pela 
Unesco como o Ano Internacional de 
Cooperação Pela Água, o Atlas digital 
serve como sugestão de aula sobre o 
tema. Acesse no Portal Educacional: 
www.educacional.com.br

Cinema grátis
Até o dia 06 de outubro, as 53 uni-

dades do Sesi espalhadas pelo Estado 
exibirão uma Mostra gratuita de cine-
ma com os filmes finalistas da edição 
2013 do Prêmio Fiesp/Sesi; entre eles 
"Xingu" e o documentário "Tropicália". 
Confira a programação no site  www.
sesisp.org.br/cultura.

 Faleceu no último dia 05 de setem-
bro o Professor Carlos Ramiro de Cas-
tro, ex-presidente da APEOESP. Carlão, 
como ficou conhecido no meio sindical, 
iniciou sua trajetória política nos anos 
70, ainda no movimento estudantil, 
com passagens pela CUT e uma atu-
ação destacada na APEOESP, onde foi 
presidente entre 2002 e 2008.

Professor de Ciências e Biologia, 
Carlão foi também suplente do senador 
Eduardo Suplicy e assessor do MEC, 
além de ter sido um dos idealizadores do 
SINP (Conselho de Política e Remunera-
ção do Funcionalismo Público Estadual).
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