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A EdUSFSCar lança "Conselho 
Escolar e Diversidade: Por 
uma escola mais democrática", 
livro que reúne artigos de 
especialistas em Educação, 
inclusão e diversidade". O 
livro foi organizado pelas 
educadoras Maria Cecília Luiz 
e Renata Maria Moschen. Já 
"Políticas de Ação Afirmativa 
na Educação Brasileira", da 
Paco Editorial, relata o caso 
da Universidade Federal da 
Bahia, que deu origem à 
política de cotas no Brasil. O 
livro foi escrito pelo professor 
Penildon Silva Filho.

Saúde do professor
A psicóloga Deyse Cristina Lázaro 

oferece 40% de desconto no valor das 
consultas para associados à APEOESP e 
seus dependentes. Com garantia de aten-
dimento com hora marcada, a Clínica 
Lares fica no centro de Osasco, na Grande 
São Paulo. Mais informações: (11) 9 9983 
9430 e e-mail dclazaro@ig.com.br

Sugestão de aula nº 47

 A Faculdade de Educação da USP 
está com inscrições abertas para 

um curso sobre a Copa do Mundo. 
"Olhares e Análises da Copa do Mundo 
2014: Subsídios para uma abordagem 
diferenciada" vai debater propostas 
para que os professores promovam 
projetos sobre o evento. Inscrições: 
(11) 3091 3574.

 Estão abertas as inscrições para o III 
Seminário Internacional: infância e 

relações étnico-raciais, que a Universida-
de Federal de São Carlos realiza entre os 
dias 17 e 19 de março. Mais informações 
e inscrições: http://seminarioinfancia 
ediferenca.blogspot.com.br/

 O Instituto de Física Teórica da 
Unesp realiza mais uma sessão do 

seu Projeto Física ao Entardecer no dia 20 
de março. O evento gratuito no campus 
Barra Funda será sobre "buracos negros". 
Mais informações: (11) 3393 7836.

 O Instuto de Biociências da USP 
realiza o curso "Diversidade e 

Evolução de Plantas" entre março e 
junho. Em pauta, temas de Botânica, 
com propostas para abordagem em 
sala de aula. Mais informações através 
do telefone (11) 3091 8088 e e-mail 
ccex@ib.usp.br.

Revista
A mais recente edi-

ção da Revista Retratos 
da Escola da CNTE, 
lançada no último mês 
de janeiro, é dedicada 
ao tema Educação e 
Diversidade. A publicação reúne arti-
gos sobre igualdade, Direitos Huma-
nos, Educação Especial e inclusão. A 
Revista está disponível no site da CNTE; 
basta criar um login e senha. Acesse 
www.cnte.org.br

Olimpíadas
 Estão aber-

tas as ins-
crições para a 10ª 
edição da Olimpí-
ada Brasileira de 
Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep), que vai pre-
miar estudantes, professores e escolas. 
Mais informações e inscrições através 
do site www.obmep.org.br.

 O calen-
dário com 

as datas, prazos 
e atividades da 
4ª Olimpíada de 
Língua Portu-
guesa  Escrevendo o Futuro já estão 
disponíveis no Portal da competição. 
A Olimpíada promove um concurso 
de produção de textos que premia 
poesias, crônicas e artigos dos estu-
dantes e também desenvolve ações 
de formação, estudos e pesquisas. 
Mais informações: www.escrevendo.
cenpec.org.br

Professora de Educação Física, Jac- 
queline Cristina Martins conquistou 
o Prêmio Victor Civita Educador Nota 
10 em 2013 com o Projeto "Ginástica, 
Saúde e Lazer X Competição", cujo des-
taque é o incentivo à boa convivência 
através das atividades físicas. Através de 
várias modalidades esportivas, o projeto 
levou os estudantes à reflexão sobre os 
padrões de beleza expostos pela mídia.


