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Circuito de Teatro

 Professora 
do Ensino Funda-
mental em Cunha, 
Sheyla Fernandes 
Nascimento acaba 
de lançar "Práticas 
Educativas em Defesa do Rio Paraíba 
do Sul" pela Editora Biblioteca 24 ho-
ras. Resultado de um extenso trabalho 
acadêmico sobre o rio, o livro está à 
venda no site da Livraria Cultura. Con-
tatos com a autora, através do e-mail 
sheylarubia@uol.com.br.

 O Clube de Autores tem dez 
livros publicados pelo professor de 
Matemática, Antonio Carlos Garcia. 
O mais recente, "Jaguaretê", também 
está à venda no site da Livraria Saraiva. 
Acesse www.clubedeautores.com.br.

Violência: Conte até 10
O Conselho Nacional do Ministério 

Público lançou, no último dia 7, a 
segunda etapa da Campanha Conte 
Até 10, cujo lema é "valente mesmo é 
quem não briga". Através de roteiros 
de aulas, os professores são orientados 
a estimular atitudes de paz e respeito.

A campanha contra a violência foi 
criada em 2012. Participe através do 
site www.cnmp.mp.br/conteate10/

OOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOODois livros recém-lançados 
levam ao Ensino Fundamental 
temáticas da Consciência 
Negra e Direitos Humanos. 
Da Editora Saraiva, "Zumbi, 
o menino que nasceu e 
morreu livre", escrito pela 
historiadora Janaína Amado, 
conta a história do Herói de 
Palmares. Já "Eu me declaro 
criança" reúne poemas 
ilustrados baseados na 
Declaração Universal dos 
Direitos das Criança. O livro 
da Editora Paulus foi escrito 
pelo psicanalista Ronaldo 
Monte e ilustrado pelo 
desenhista Cláudio Martins.

A APEOESP está entre os apoiadores 
do VIII Circuito de Teatro em Português, 
que acontece em vários teatros e espa-
ços culturais até o dia 21 de novembro. 
O Circuito traz a São Paulo apresenta-
ções gratuitas de espetáculos de países 
que falam a Língua Portuguesa. Confira 
a programação no site www.circuito 
deteatroportugues.com.br.

Bambambã
O 16º Campeonato de Futebol Bam-

bambã estreia na próxima sexta, 15 de 
novembro, na  EE Reverendo Jacques 
Orlando Caminha D'Ávila, na zona sul da 
capital, com um Festival em homenagem 
ao centroavante Hernane, atualmente 
no Flamengo. O jogador é ex-aluno da 
escola estadual e começou sua carreira 
jogando no Bambambã, Campeonato 
criado por professores e alunos da escola 
estadual em 1998. A Reverendo Jacques 
fica na R. Antônio Ramos Rosa, 100, no 
Parque Santo Antonio. Mais informa-
ções: (11) 5512 2183.

Sugestão de aula nº 36
A APEOESP aca-

ba de lançar mais 
uma edição do seu 
Boletim da Consci-
ência Negra, que 
está sendo distri-
buído nas subsedes 
do Sindicato. Entre 
os destaques da edição 2013, uma 
série de sugestões de aula que ilustram 
reportagens sobre os massacres da Can-
delária e Vigário Geral, a presença afro 
na Ciência e Tecnologia e outros temas. 
O Boletim também está disponível para 
download no site do Sindicato.

Teses e Dissertações
O site da APEOESP publica na seção 

Teses e Dissertações uma série de rese-
nhas sobre trabalhos acadêmicos que 
destacam a temática étnico-racial. As 
mais recentes resenhas sobre trabalhos 
acadêmicos em destaque no site do 
Sindicato são:
 Mestrado e livro de professora de 
Língua Portuguesa analisam o uso da 
linguagem informal nas redações;
 Ação afirmativa garante mestrado na 
USP sobre escolarização da população 
negra paulista nos anos 20 e 30.


