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Pesquisa da APEOESP

A APEOESP mais uma vez levou 
para as manchetes dos principais veí-
culos de comunicação do País o drama 
que atinge professores e estudantes: 
a violência escolar. A pesquisa "Per-
cepção dos professores, alunos e pais 
sobre a violência nas escolas estaduais 
de São Paulo", lançada no último dia 
28, durante o Congresso do Sindicato 
em Serra Negra, foi alvo de dezenas 
de reportagens e comentários de es-
pecialistas no tema. Mais informações 
no site www.apeoesp.org.br.

Currículo
MATEMÁTICA - Candidato no mais 
recente concurso realizado pela Se-
cretaria da Educação de São Paulo, 
o professor Izaias Néri divulgou no 
YouTube a resolução comentada da 
prova de Matemática. Acesse no link: 
https://www.youtube.com/izaiasneri

– Thiago Silva, capitão da Seleção Bra-
sileira de Futebol, é o primeiro atleta 
brasileiro a ter uma pergunta respondi-
da por Salman Khan, o superprofessor 
criador da Khan Academy. A questão 
"Quanto tempo o goleiro tem para rea-
gir a uma cobrança de pênalti?" foi res-
pondida com cálculos de matemática e 
física. Confira no vídeo https://www.
youtube.com/watch?v=0CjCVjCAFKI

FILOSOFIA - "Filosofia e Ensino de 
Filosofia: Perspectivas em Debate" é o 
tema do 3º Simpósio sobre Ensino de 
Filosofia, que será realizado na Facul-
dade de Educação da Unicamp, nos 
dias 9 e 10 de dezembro. Informações 
e inscrições: www.fe.unicamp.br

As professoras Elisabe-
th Vidor e Letícia Vidor de 
Sousa Reis lançaram, no 
Sesc Piracicaba, "Capoei-
ra: Uma Herança Cultural 
Afro-Brasileira", o primeiro 

livro paradidático de capoeira publicado 
pela Selo Negro Edições. Professores 
cadastrados têm desconto no site da  
Editora: www.selonegro.com.br.

Sugestão de aula nº 39
O Dia Mundial de 

Luta Contra a Aids, 1º 
de dezembro, abre o 
calendário para uma 
série de atividades 
educativas e preventivas sobre a do-
ença. A APEOESP publica no seu site 
o Boletim do Laço Vermelho, lançado 
em 2012, com uma série de dicas e 
sugestões de aulas sobre o tema.

Grátis
Dia do Samba - O Dia Nacional do 
Samba, comemorado nesta segunda-
-feira, 02 de dezembro, será celebrado 
com uma série de atividades educativas 
e culturais gratuitas. São Paulo terá a 
Semana do Samba, aberta com uma 
solenidade no Teatro Municipal para o 
registro do samba urbano paulistano 
como patrimônio imaterial. No Centro 
Cultural São Paulo, um Seminário vai 
discutir as celebrações de rua. Confira!

Cinema - O Festival Internacional de 
Cinema e Religião Olhares Sobre o Sa-
grado, que acontece entre os dias 03 
e 08 de dezembro, terá programação 
gratuita no Museu da Imagem e do 
Som e no Centro Cultural São Paulo. 
Serão exibidos filmes de 14 países em 
uma parceria com Festivais de Cinema 
de Manchester, Trento e Bangladesh.

“O Cardeal da Resistência 
- As muitas vidas de Dom 
Paulo Evaristo Arns”, 
biografia do mais famoso 
defensor dos direitos 
dos oprimidos no Brasil, 
é um livro cuja leitura 
pode começar a partir 
de qualquer um dos 65 
capítulos sobre o arcebispo 
de São Paulo que enfrentou 
a ditadura. Lançado pela 
Editora Instituto Vladimir 
Herzog para celebrar a 
trajetória do cardeal mais 
antigo da Igreja Católica, 
o livro foi escrito pelo 
jornalista Ricardo Carvalho.


