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O livro “Metodologia do ensino 
de filosofia: uma didática para 
o ensino médio” conquistou 
o terceiro lugar na categoria 
Educação do Prêmio Jabuti de 
Literatura. Escrito pelo professor 
da Unicamp, Sílvio Gallo, o livro 
sugere propostas para que os 
professores sejam capazes de 
envolver os estudantes nas 
atividades de análise e reflexão. 
Destaque ainda para "Fazer 
filosofia: aprendendo a pensar 
com os primeiros filósofos", 
lançada pela Editora Paulus. O 
livro da filósofa Barbara Botter é 
um guia do pensamento grego.
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Preservar a água e descartar o lixo 
de forma consciente foram o foco de 
um programa de Educação Ambiental 
desenvolvido com quatro escolas esta-
duais e uma municipal, em Guarulhos. 
Foram debates, leituras e até coreogra-
fias e cenas teatrais a partir do tema 
"Água, o líquido da vida", definição da 
ONU para este Ano Internacional de 
Cooperação pela Água. Os trabalhos 
do Programa Pfizer de Educação Am-
biental ficarão expostos em dezembro 
no Teatro Adamastor, em Guarulhos.

As Fábricas de Cultura estão com 
inscrições abertas em quatro unida-
des da capital para cursos gratuitos 
para jovens de 8 a 21 anos. As Fá-
bricas oferecem cursos nas áreas de 
música, dança, teatro, circo e artes 
visuais. Informações e inscrições: 
www.fabricasdecultura.org.br

 "Reivindicações docentes e a mí-
dia: quando os professores viram notícia" 
é o tema do debate que o Observatório 
da Educação e a Rede Vozes da Edu-
cação realizam nesta terça-feira, 19 de 
novembro, no Auditório da Ação Edu-
cativa. Mais informações e inscrições: 
observatorio@acaoeducativa.org.
 Estão aber-

tas as inscrições 
para a terceira 
edição do curso 
gratuito de pre-
venção do uso de 
drogas, promovi-
do pelo Ministé-
rio da Justiça. O 
curso é realizado 
a distância, com 
duração de três meses e certificação de 
extensão universitária pela Universida-
de Federal de São Paulo. As inscrições 
podem ser realizadas através do site 
fenaprevencao.senad.gov.br

@ Eventos culturais e educativos 
gratuitos ou de baixo custo sempre 
foram o principal tema do Boletim 
Educacional e Cultural da APEOESP. 
Agora, um aplicativo lançado pela 
plataforma digital Catraca Livre oferece 
um mapa interativo destas atividades 
nas cidades-sede da Copa do Mundo. 
O app Radar Catraca Livre está dis-
ponível para download no seguinte 
endereço: http://goo.gl/Q7qIZ2.

@ Uma animação leva conheci-
mento sobre a fauna e flora brasileiras 
para estudantes do 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental. Trata-se do úl-
timo episódio da série Guardiões da 
Biosfera, projeto da International Paper 
que aborda os biomas existentes no 
País. Os cinco episódios da série estão 
disponíveis para download no site 
www.guardioesdabiosfera.com.br

Professor interlocutor de Libras – 
Linguagem Brasileira de Sinais –, Rafael 
Dias Silva desenvolveu um projeto para 
facilitar a aprendizagem de alunos sur-
dos e estimular a interação com a comu-
nidade escolar. O projeto, batizado de 
Língua Brasileira de Sinais: Um Universo 
Silencioso, já é aplicado com sucesso na 
Escola Estadual Dom João Maria Ogno, 
na zona leste da capital. Veja no site 
www.librasnaciencia.com.br


