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Vários lançamentos podem ser conferidos durante a II Feira 
Literária de São Bernardo do Campo, que acontece até o 
dia 13 de outubro no Pavilhão Vera Cruz. Destaque para 
"Comunidades de Aprendizagem: outra escola é possível", 
livro da EdUFSCar que está entre os finalistas do Prêmio 
Jabuti na categoria Educação. Já a Editora FTD realiza 
sessões de autógrafos da Biblioteca da Turma, uma série 
de seis livros multidisciplinares voltada ao apoio didático.

Dia do Professor

Sugestão de aula nº 30
O Projeto Co-

lorindo o Interior 
promete estimular 
o interesse dos ado-
lescentes pela arte 
urbana. Entre outubro e novembro, o 
Projeto vai oferecer oficinas gratuitas 
de grafite na periferia da capital e tam-
bém em Bauru e Piracicaba. Através de 
material educativo, os estudantes terão 
informações práticas e teóricas para 
produzirem murais. Mais informações: 
facebook.com/colorindoointerior

Os professores poderão comemorar 
a sua data no Vale do Anhangabaú, em 
um show com o sambista Martinho da 
Vila. A Homenagem aos Professores da 
APEOESP será no dia 15 de outubro, a 
partir das 17h00.

Exposições
Campinas - A Galeria de Arte 

do Instituto CPFL Cultura apresenta 
"Legado", uma exposição de protóti-
pos baseados em estudos do pintor 
Leonardo Da Vinci. O Instituto fica na 
Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1.632, 
na Chácara Primavera. Excursões esco-
lares podem ser agendadas através do 
e-mail eventos@uniesp.edu.br.

Santos - A Pinacoteca Benedicto 
Calixto está sediando o Festival Interna-
cional de Documentários É Tudo Verdade 
em Santos, além de uma vasta progra-
mação que inclui cursos, teatro, música 
e exposições. A Pinacoteca está instalada 
em um casarão histórico de grande valor 
arquitetônico, localizado na Avenida 
Bartolomeu de Gusmão, no Boqueirão. 
A entrada é gratuita. Informações sobre 
visitas educativas: (13) 3288 2260.

Cursinho em 
São Bernardo

A subsede da 
APEOESP em São 
Bernardo do Campo 
está realizando um curso preparatório 
para o Concurso Público dos Profis-
sionais da Rede Estadual de Ensino, 
anunciado pelo Governo do Estado. 
A próxima aula será no dia 05 de ou-
tubro com a professora Maria Cecília 
Iannuzzi Ferreira. Mais informações: 
(11) 4125 6558 / 4332 3913.

"O Tao da Poesia", 
da Editora Clube dos 
Autores, é o mais 
recente lançamento 
do professor Silas 

Correa Leite, autor de 19 livros e 
cyber-poeta. Compra de livros e 
contatos com o professor através do 
blog www.portas-lapsos.zip.net.

Carta Fundamental - A Revista do 
Professor destaca nesta edição a poesia 
infantil de Vinicius de Moraes, cujo 
centenário é comemorado em 2013. 
Já a Revista Carta na Escola - Atuali-
dades em Sala de Aula traz sugestões 
de aula a partir do conteúdo publicado 
na Revista CartaCapital. A APEOESP é 
uma das apoiadoras das publicações.

Internauta
Professor da rede es-

tadual em Bragança Pau-
lista, Marcos Eli Simões é 
autor de um bem elabora-
do blog de História, inspirado em uma 
frase atribuída a Gandhi:"Se queremos 
progredir, não devemos repetir a histó-
ria, mas fazer uma história nova". Para 
facilitar a navegação, o professor criou 
marcadores de conteúdo por série. 
Acesse http://fazendohistorianova.
blogspot.com.br
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