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Chega às livrarias "O papel 
da escola pública no Brasil 
contemporâneo", livro que os 
pesquisadores Selma Garrido 
e Umberto de Andrade Pinto 
lançam pelas Edições Loyola 
sobre a Educação Básica e 
a formação de professores 
no Brasil. Destaque também 
para "Educação e Saúde: 
Considerações sobre o 
processo de integração e 
inclusão escolar", da Paco 
Editorial. Confira!

Currículo
Educação Financeira - Professo-

res, economistas e outros especialistas 
em finanças estarão reunidos no dia 26 
de setembro no 1º Congresso Nacional 
de Educação Financeira nas Escolas, 
que vai acontecer no Fecomércio. 
Em pauta, a importância de incluir 
temas como o uso do crédito e o ato 
de economizar no currículo. Incrições 
gratuitas no site www.conefe.com.br

Literatura - Vai até o dia 27 de ou-
tubro o prazo para inscrições no Festival 
de Literatura em Vídeo. Estudantes po-
dem produzir vídeos de até 5 minutos 
relacionados a uma das obras de ficção 
dos catálogos das Editoras Ática e Sci-
pione. O site para inscrições reúne dicas 
de roteiro, direção e produção. Acesse 
www.literaturaemvideo.com.br

Concursos; Prepare-se
Associados à APEOESP têm des-

conto nos cursos oferecidos pela CC 
Congressos & Cursos Claretiano para a 
preparação de professores e diretores 
para concursos públicos em todo o 
Estado de São Paulo. Mais informa-
ções no site www.cccursos.com.br ou 
através do telefone (11) 3256 8137.

"A Busca do Pro-
fessor pelo Equilibrio 
e Harmonia no Traba-
lho" é o título do livro 
lançado pela professo-
ra Kátia Regina Sacra-
mento, que também 

promove palestras sobre o combate 
ao stress provocado pela profissão. 
Informações sobre o livro e as palestras 
através do telefone (11) 9 7329 2008 
e e-mail karesa@ig.com.br.

Sugestão de aula nº 28
Um projeto educacional desenvolvi-

do em uma escola municipal de Lorena 
conquistou o Prêmio Educador Nota 
10 com uma proposta da professora 
de Geografia, Monique Godoi Gomes. 
"Gráficos revelam a Geografia do Bra-
sil" integra conteúdos curriculares e 
Informática Educacional na análise da 
problemática social no Brasil. O Projeto 
será publicado em uma edição da Re-
vista Nova Escola junto com o material 
elaborado pelos alunos.

U m a  s é r i e 
com 62 livros so-
bre personalida-
des da Educação 
está disponível 
para download 
gratuito, em uma paceria entre o MEC, 
a Unesco e a Fundação Joaquim Na-
buco. Trata-se da Coleção Pensadores, 
que reúne ensaios biográficos sobre 
dezenas de educadores e um livro 
que contém dois manifestos históri-
cos: "Pioneiros da Educação Nova", de 
1932, e "Educadores", de 1959. Acesse 
em www.dominiopublico.com.br

Maratona
O valor integral 

das inscrições para 
a 10ª Maratona 
de Revezamento 
Ayrton Senna Racing Day é repassado 
para projetos de aprimoramento da 
Educação Pública. A Maratona será 
realizada em dezembro no Autódromo 
de Interlagos. Informe-se e participe: 
www.ayrtonsennaracingday.com.br

O Centro Cul-
tural do Jabaqua-
ra sedia há qua-
se sete anos um 
projeto de música 
instrumental brasileira. O Conjunto Re-
tratos é a atração do Projeto Choro na 
Manhã, que tem um show dominical 
gratuito por mês com a obra de artistas 
como Dominguinhos, Altamiro Carrilho 
e outros mestres do gênero. O Auditório 
do Centro Cultural do Jabaquara fica na 
Rua Arsênio Tavolieri, 45. Informações 
através do telefone (11) 5011 2421.


