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A EdUFScar acaba de lançar 
uma Coletânea que resgata 
os cinquenta anos do golpe 
militar no Brasil. Publicada 
originalmente em 2006 e 
logo esgotada, esta nova 
edição de "O Golpe de 1964 
e o Regime Militar" abarca 
mudanças no que tange ao 
estudo sobre o período. Os 
artigos foram organizados 
pelo professor João Roberto 
Martins Filho. Confira nas 
livrarias!

Teses e Dissertações
Leia as mais recentes resenhas so-

bre trabalhos acadêmicos publicadas 
no site da APEOESP:
 Professor pesquisa em mestrado, 

perfil físico de estudantes da rede es-
tadual de Campinas
  Doutorado em Antropologia 

avalia experiências juvenis em escolas 
da periferia paulista

Localizada no centro da capital, a 
Casa Taiguara de Cultura Digital está 
com inscrições abertas para cursos tec-
nológicos gratuitos para estudantes de 
escolas públicas. Destaque para os cur-
sos de informática básica e webdesign.  
Informações: www.casataiguara.org.br 
e telefone (11) 3105 7748.

Sugestão de aula nº 45

Saúde do Professor
A profes-

s o r a  K á t i a 
Regina Sacra-
mento escre-
veu um livro 
e ministra pa-
lestras sobre 
o stress do 
professor. O 
objetivo é en-
sinar técnicas 
terapêuticas 
para manter 
e melhorar a 
saúde e bem estar físico, mental, 
emocional. As palestras são baseadas 
no livro "A busca do professor pelo 
equilíbrio e harmonia no trabalho". 
Mais informações: (11) 3455 2291 ou 
através do e-mail karesa@ig.com.br

@ O Itaú Cultural 
unificou suas enci-
clopédias virtuais, in-
corporando as áreas 
de música, cinema 
e dança. Agora, a 
Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e 
Culturas Brasileiras tem 8 mil verbetes, 
que são atualizados por especialistas. 
Todo o conteúdo estará disponível 
também para tablet e celular a partir 
do dia 14 de fevereiro através do site 
www.itaucultural.org.br

@ Estudantes de diversos níveis 
podem utilizar os recursos do Portal 
Brainly, que oferece um ambiente de 
interatividade para a solução de dúvi-
das escolares. Apresentado como uma 
rede social educativa, o Portal tem a 
mediação de professores na elabora-
ção das respostas oferecidas. Acesse 
www.brainly.com.br

Em parceria com a  APEOESP,  a 
Rede Brasileira de Pesquisa em Na-
notecnologia, Sociedade e Meio Am-
biente - Renanosoma - transmite um 
programa de TV multidisciplinar sobre 
o tema, através da Internet. Relaciona-
da à manipulação de átomos e molé-
culas, a nanotecnologia é um campo 
científico que engloba disciplinas como 
física, química e biologia.

O Programa sobre o tema na We-
bTV vai ao ar todas as segundas, às 
11h00, e às terças, às 15h00. Assista 
no site www.nanotecnologiadoavesso.
org/webtv. Mais informações no Face: 
www.facebook.com/renanosoma

Patrimônio Escolar
Termina no próximo domingo, dia 

16, a exposição "Patrimônio Paulista: 
a caminho do Oeste e patrimônio 
escolar", em cartaz no Museu da Casa 
Brasileira. A exposição retrata aspectos 
da ocupação do interior paulista e a 
formação de seu patrimônio, inclusive 
dos prédios escolares.

O material exposto é tema de dois 
volumes de uma Coleção, que pode ser 
encontrada no Museu, localizado na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705, 
no Jardim Paulistano. Mais informa-
ções: (11) 3032 3727.


