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APEOTUR
Os associados à APEOESP ganha-

ram em 2013 uma agência de turismo 
exclusiva e  multimarcas. A APEOTUR 
trabalha com diversas bandeiras e já 
está organizando seu primeiro pacote 
para Buenos Aires. A APEOTUR Viagens 
funciona na Rua 24 de Maio, 275/2º 
andar, na República. Mais informações: 
(11) 3221 8167.

Acontece nas escolas
O jogador de futebol Hernane, 

atualmente no Flamengo, voltou à es-
cola onde cursou o Ensino Médio para 
agradecer professores e funcionários. 
Durante a visita à EE Reverendo Jac-
ques Caminha D'Ávila, na zona sul da 
capital, o atacante, agora celebridade 
no meio esportivo, relembrou sua vida 
de estudante, entre 2001 e 2003.

Sugestão de aula nº 41
Um game e um aplicativo gratuitos 

podem ser utilizados para levar aos 
estudantes informações sobre dois 
temas bem diferentes, mas sempre 
atuais: o combate à dengue e a história 
da ditadura no Brasil. O game contra 
a dengue foi desenvolvido na Unesp e 
está disponível no Ludo: http://portal.
ludoeducativo.com.br.

Já o Projeto Ditadura na Memória é 
uma parceria entre o Instituto Vladimir 
Herzog, o Núcleo Memória e o Colégio 
Peretez. O aplicativo está disponível no 
site Fábrica de Aplicativos: http://app.
vc/ditadura_na_memoria1.

Professor de Histó-
ria no Ensino Médio, 
Cláudio Vieira é autor 
de um blog e um livro 
dedicados a temas de 
grande interesse dos 
estudantes. O livro "Ex-
plorer - o mundo adolescente na 
sociedade atual, mídia, consumismo 
e movimentos sociais" acaba de ser 
lançado pela Editora CRV de Curitiba. 
Já o Blog "Para quem gosta de cinema" 
tem vasto conteúdo sobre a sétima 
arte. Confira http://paraquemgosta-
decinema.blogspot.com.br/

2014: Curso
Incrições abertas para o Curso de 

Extensão "História da Ciência, Tecno-
logia e Inovação Africana e Afrodes-
cendente", que será oferecido pela 
Faculdade São Judas Tadeu entre os 
dias 13 e 17 de janeiro de 2014. Mais 
informações através do telefone (11) 
2799 1854 e e-mail dcex@usjt.br

Boas Festas!
A APEOESP 

encerra suas 
atividades de 
2013 no dia 18 
de dezembro. 
O atendimento será retomado normal-
mente já no dia 02 de janeiro. O Boletim 
Educacional e Cultural da APEOESP volta 
a ser publicado na segunda quinzena de 
janeiro. Boas Festas e Feliz 2014!

Teatros
Apesar do recesso 

teatral, alguns espetá-
culos entram em cartaz 
neste final de ano.

 Em Campos de Jor-
dão, estreia no dia 21 
de dezembro o musical "Uma luz cor de 
luar", com 90 atores, cantores e bailari-
nos; entre eles, a atriz Totia Meireles no 
papel de Rainha Harpia. No Audtório 
Cláudio Santoro até o dia 05 de janeiro.

 O Sesc Vila Mariana apresenta uma 
série de espetáculos musicais gratuitos 
com temas natalinos; destaque para o 
Voz Ativa Madrigal e o Grupo Natal Cai-
pira. Mais informações: (11) 5080 3000.

Fique ligado: O EducAção na TV, programa que a 
APEOESP veicula na Rede TV, está sendo exibido aos 
domingos, das 15h45 às 15h55.

Dezenas de livros, filmes 
e músicas retratam a 
trajetória de Nelson 
Mandela, símbolo mundial 
da paz. Destaque para 
a autobiografia "Longa 
caminhada até a liberdade", 
na qual o líder africano 
recém falecido conta sua 
história até o momento em 
que se tornou presidente 
da África do Sul, passando 
pelos 27 anos na prisão. No 
Brasil, a autobiografia de 
Mandela foi lançada pela 
Editora Nossa Cultura


