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Uma série de lançamentos 
infanto-juvenis chega às 
livrarias com temas que 
podem ser debatidos no 
Ensino Fundamental. A 
Editora Globo reeditou um 
livro de Monteiro Lobato, 
fora de catálogo há 66 anos. 
"No tempo de Nero" leva 
os personagens do Sítio 
do Picapau Amarelo para a 
Roma Antiga. Já a Editora 
Mundo Mirim lança "A 
Jornada Heroica de Perseu", 
do jornalista Adriano 
Messias, sobre o mito 
grego do semideus Perseu, 
símbolo de coragem.

XXIV Congresso 
da APEOESP

Mais de 2 mil professores 
estarão reunidos entre os 
dias 27 e 29 de novembro, 
em Serra Negra, para parti-
cipar do XXIV Congresso da 
APEOESP, em homenagem ao Professor 
Carlos Ramiro de Castro, falecido no 
dia 06 de setembro. Em pauta, temas 
relacionados à Educação e as ações do 
Sindicato para o próximo ano.

16 Dias de Ativismo
Começa nesta se-

gunda-feira, 25 de no-
vembro, a Campanha 
Mundial “16 Dias de 
Ativismo Contra a Vio-
lência de Gênero”, uma mobilização de 
160 países para denunciar a violência 
contra as mulheres. A iniciativa ocor-
re desde 1991 e envolve duas datas 
marcantes: o Dia Internacional da Não 
Violência Contra as Mulheres, 25 de 
novembro, e 10 de dezembro, o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. 
Mais informações sobre a Campanha 
no site http://16dayscwgl.rutgers.edu/

Práticas escolares, debates 
e artigos focados em todos 
os níveis de ensino compõem 
o conteúdo do Blog Grupo 
Autêntica Educação: Orgulho de 
Ensinar. O objetivo dos idealizadores 
do projeto recém-lançado é reunir e 
compartilhar conhecimentos baseados 
nos ideais de uma Educação qualifica-
da, inclusiva e universal. Acesse http://
grupoautenticaeducacao.com.br

Exposição
Está em cartaz na nova sede do 

Museu de Arte Contemporânea da USP 
a exposição “Para Além do Ponto e da 
Linha". Ligado à pesquisa universitária, 
o MAC-USP tem um acervo de mais 
de 10 mil obras espalhadas em quatro 
prédios localizados na capital paulista. 
A nova sede ocupa o complexo arqui-
tetônico projetado por Oscar Niemeyer, 
na Av. Pedro Alvares Cabral, 1301, no 
Ibirapuera. A entrada é gratuita.

 "Juventude na cidade: conexões 
possíveis” é o tema do Encontro Apren-
diz Comgás, que é voltado para profes-
sores e demais interessados em debater 
questões relacionadas à juventude. A 
atividade gratuita será no Centro Cul-
tural Rio Verde, na Vila Madalena, no 
dia 27 de novembro. Inscrições através 
do telefone (11) 3209 9226.
 O Itaú Cultural realiza no dia 30 

de novembro a última edição de 2013 
da sua série de Encontros com Profes-
sores. Mais informações e inscrições: 
(11) 2168 1876.

A Voz e a Viola
"Inezita Barroso - A 

Voz e a Viola" é o título 
do documentário recém-
-lançado pelas Faculda-
des de Jornalismo da USP e da PUC 
sobre a carreira de uma das maiores 
cantoras e estudiosas da cultura brasi-
leira. O documentário retrata também 
a atuação de Inezita no cinema, além 
de apresentar sua discografia comple-
ta gravada durante seis décadas de-
dicadas à música brasileira. A maioria 
deste material está disponível no site 
www.eca.usp.br/cje/inezita.

Sugestão de aula nº 38
Alunos do 1º ano do Ensino Fun-

damental da Escola Municipal Mônica 
Sene do Nascimento Silva, localizada 
em Lorena, estão participando do 
projeto “Cartas”. Através da troca de 
correspondências, os professores esti-
mulam a escrita e o aprendizado dos 
recursos de texto.


