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Sugestão de aula nº 40
O aniversário do 

compositor Noel 
Rosa, falecido em 
1937, é celebrado 
em 11 de dezem-

bro, com shows e lançamentos editoriais. 
A Globo Livros lança "Ninguém aprende 
samba no colégio", da escritora Christina 
Dias. Com prefácio do sambista Mar-
tinho da Vila, o livro traz referências a 
dez grandes sucessos de Noel; o próprio 
título reproduz trecho da música "Feitio 
de Oração". Já Tarzan, o Filho do Alfaiate" 
foi escrito pelo próprio Noel, em parceria 
com o compositor Vadico. O livro da 
Editora Saraiva conta a história de um 
homem com pouca musculatura que 
usava as roupas como recurso para en-
ganar quem o visse. Os dois livros trazem 
a biografia de Noel Rosa.

Teses e Dissertações
As mais recentes 

resenhas de traba-
lhos acadêmicos pu-
blicadas no site da 
APEOESP são:

 De Eva a Pagu: Mestrado na USP 
analisa as mulheres nas músicas de 
Rita Lee
 O uso de blogs na Educação é tema 
de mestrado de professora de Cotia
 A construção do mito de Zumbi é 
tema de mestrado referencial sobre a 
História de Palmares

Seminário Educação 
nas Prisões

A Ação Educativa realiza no dia 11 
de dezembro o Seminário Educação nas 
Prisões, com a presença de inúmeros 
especialistas; entre eles, o professor Ro-
berto Guido, dirigente da APEOESP. No 
encerramento do evento, será lançado 
o livro "Educação nas prisões: perfil de 
escolaridade da população prisional 
de São Paulo", baseado em pesquisa 
da professora Mariângela Graciano. O 
Seminário vai acontecer no Auditório 
da Ação Educativa, das 9h00 às 18h00. 
Mais informações: (11) 3151 2333.

Professor/talento
Os professores Sérgio Arlow e Juliana 

Santos Silva e seus alunos da EE Profº Má-
rio Manoel Dantas de Aquino acabam de 
lançar a última edição de 2013 do Jornal 
Ler, um premiado projeto de incentivo à 
leitura. Os professores da escola localiza-
da em Ferraz de Vasconcelos, na Grande 
São Paulo, também já foram premiados 
com o Projeto Rádio Escola Cidadã. Veja 
no blog www.mariomanoeldantasde-
aquino.blogspot.com.br/

Diretora da APEOESP 
é homenageada

A professora 
Anatalina Lou-
renço foi uma 
das homenagea-
das no "Encontro 

das Águas - Mulheres Negras Tecendo 
a História", realizado no último dia 05 
na Assembleia Legislativa pelo Fórum 
de Mulheres Negras de São Paulo e 
SOS Racismo. 

Diretora da APEOESP, a professora 
Anatalina é também membro do Cole-
tivo Antiracismo Milton Santos e uma 
notória ativista dos direitos dos negros 
e das mulheres.

LUTO
Nelson Mandela tor-

nou-se um ícone na 
luta contra a se-
gregação racial 
e ganhou o sta-
tus de herói ainda em vida. Reverencia-
do até por inimigos políticos, Mandela 
morreu, aos 95 anos, no último dia 05 
em Johannesburgo. Seu funeral deve 
durar 12 dias e terá a presença de 
presidentes, reis, rainhas, celebridades 
e milhares de sul-africanos.

“História da Educação 
no Vale do Paraíba 
Paulista: Temas, Objetos, 
Fontes”, organizado 
pelos professores Mauro 
Castilho e Cesar Augusto 
Eugênio da Universidade 
de Taubaté, aborda temas 
da dinâmica escolar de 
diferentes instituições 
de ensino da região. 
Resultado de pesquisas, 
dissertações e teses 
acadêmicas, o livro 
foi lançado pela Paco 
Editorial. Confira!

Participe: 
Assembleia 
Estadual dos 
Professores 
- 13 de 
dezembro, 
14h00, Praça 
da República


