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"Um Baú de Símbolos na 
Sala de Aula", da professora 
Eunice Simões Lins Gomes, 
apresenta um método 
pedagógico baseado na 
imaginação e na criatividade. 
O livro integra a Coleção 
Educar, da Editora Paulinas. 
Destaque nas livrarias 
também para a obra de 
Rubem Alves, que comemora 
80 anos em 2013. Entre as 
dezenas de obras do escritor-
educador, "O gato que 
gostava de cenoura", livro 
das Edições Loyola sobre 
preconceito e bullying.

Exposição de 
Sebastião Salgado

A exposição "Genesis" do celebrado 
fotógrafo Sebastião Salgado acaba de 
estrear em São Paulo. A exposição reúne 
245 fotografias realizadas entre 2004 e 
2011 em montanhas, desertos, florestas 
e tribos de diversos locais do planeta. 
"Genesis" pode ser visitada gratuita-
mente no Sesc Belenzinho (Rua Padre 
Adelino, 1000), de terça a domingo.

Escritor - O 
livro "A menina 
que odiava re-
dação: o depoi-
mento de uma 
aluna sobre as 
aulas de redação", da Editora AG Book, foi 
lançado recentemente pelo professor Noé 
Amós Guieiro. O livro propõe um novo 
método de aprendizagem de redação 
que utiliza imagens e ícones, como os 
programas de computador e de celulares. 
Contatos com o autor e pedidos do livro: 
noeamosguieiro@hotmail.com

Sambistas -  O sam-
ba embala os shows do 
Grupo "Som Mulheres", 
que tem entre suas seis 
integrantes, uma profes-
sora de Artes, Mari Rocha, 
e outra de História, Dri Lima. Ambas 
lecionam na EE Padre Antão, localizada 
na zona leste da capital. O CD do gru-
po e a agenda de shows estão no site 
www.sommulheres.com.br

Teses e Dissertações
As mais recentes resenhas sobre 

trabalhos acadêmicos publicadas na 
seção Teses e Dissertações editada pela 
APEOESP são:

 Ex-professor pesquisa relação 
entre Educação e criminalidade em 
especialização em Direito Penal;

 Doutorado na Unesp avalia 
como livros diáticos de História forma-
ram a identidade do Brasil.

Revistas
Os associados à APEOESP podem 

retirar na sede e subsedes do Sindicato 
as mais recentes edições da Revista do 
Brasil e Revista Fórum que destacam em 
setembro, respectivamente, a corrupção 
e as drogas. O Sindicato integra o Conse-
lho Editorial das duas publicações.

História
O Museu da Pes-

soa realiza workshop sobre História 
Oral no próximo dia 24, no Sesc Vila 
Mariana. Destaque também para a 4ª 
Oficina de Entrevistadores do Museu, 
que será realizada entre os meses de 
outubro e novembro. Mais informações: 
contesuahistoria@museudapessoa.net

Saúde na Escola
Estão abertas as 

inscrições para o 4º 
Saúde na Escola - 
Saúde Brasil, evento 
gratuito que vai reu-
nir profissionais da 
Educação nos dias 
17 e 18 de outubro 

no Clube Homs. Haverá palestras sobre 
violência nas escolas, inclusão social e 
outros temas relacionados à Saúde e 
Cidadania. Os participantes receberão 
materiais gratuitos e também certifica-
do de participação. A ficha de inscrição 
pode ser solicitada através do e-mail 
imprensa@saudebrasilnet.com.br

Sugestão de aula nº 29
As Oficinas de Artes Visuais reali-

zadas através do Programa Educação 
em Tempo Integral em Votorantim 
têm inspirado alunos e professores 
em recriações artísticas inspiradas nas 
obras de Tarsila do Amaral, Cândido 
Portinari e Romero Brito. O Programa, 
desenvolvido em parceria com o Plane-
ta Educação, incentiva o contato com 
a arte como estímulo ao senso crítico 
e à autoestima dos estudantes.


