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A Parábola Editorial 
acaba de lançar o livro 
"Métodos de ensino de 
inglês: teorias, práticas, 
ideologias", do professor 
Luciano Amaral Oliveira. 
Em Língua Portuguesa, dois 
destaques nas livrarias: 
"Ensino de Língua Portuguesa 
na Educação Básica: 
reflexões sobre o currículo", 
da Autêntica Editora, e 
"Decifrando a crase", edição 
revista e atualizada da obra 
do linguista Celso Pedro Luft, 
lançada pela Globo Livros.

Colégio São Paulo: 
120 anos

Criada em 2013 , a Associação de 
Ex-Alunos do Colégio Estadual de São 
Paulo está realizando diversas ações 
para preservar a memória da escola, 
que completa 120 anos em 2014. A 
Escola Estadual, localizada no centro 
da capital, já foi considerada referência 
nacional, mas hoje sofre com a falta 
de professores, a violência e proble-
mas estruturais, que afetam a maioria 
das escolas públicas. Contatos com a 
Associação podem ser feitos através 
da página do Colégio Estadual de São 
Paulo no Facebook.

 Revistas
 A Revista Fó-

rum passou a ser 
semanal e digital. 
Não há mais a versão impressa. Inspi-
rada no Fórum Social Mundial, a revista 
foi lançada com a cobertura do pri-
meiro evento, realizado em janeiro de 
2001 em Porto Alegre. Para ter acesso 
ao conteúdo, basta cadastrar-se no site 
www.revistaforum.com.br

 Os associa-
dos à APEOESP 
podem retirar na 
sede e subsedes 
do Sindicato a edi-
ção de março da 
Revista do Brasil, 
que destaca os 
reflexos do Golpe 
Militar, 50 anos 
depois.  A reportagem "Lousa, giz e 
chumbo", por exemplo, revela como o 
subfinanciamento da escola pública e 
a privatização do setor estão entre os 
principais legados das políticas educa-
cionais da ditadura.

Na USP
"Provocações do 

Ensino para a Pes-
quisa em Linguagem e Educação" é o 
tema do X Encontro da Linha de Pes-
quisa Linguagem e Educação, que será 
realizado na Faculdade  de Educação 
da USP, nos dias 15 e 16 de maio. Ins-
crições onlines no site www.fe.usp.br

Ditadura Nunca Mais!
O prédio que tornou-se sinônimo 

de tortura após o Golpe de 64 vai 
receber o Ato "Ditadura Nunca Mais. 
50 anos do Golpe Militar". Diversas 
entidades da sociedade civil realizarão 
a manifestação no dia 31 de março no 
prédio onde funcionava o DOI-CODI, 
na Rua Tutóia, 921, no Paraíso. Tom-
bado como patrimônio histórico, o 
prédio deve ser transformado em um 
memorial às vítimas da ditadura.

Sugestão de aula nº 49
Celebrado no dia 22 de março, o 

Dia Mundial da Água, é tema de uma 
série de eventos que podem inspirar 
planos de aula sobre o tema. Os par-
ques estaduais estão realizando pa-
lestras, caminhadas, limpezas de rios, 
entre outras atividades para celebrar a 
data. Na capital e Grande São Paulo, 
o público poderá assistir o espetáculo 
"Água", no Teatro Cacilda Becker, entre 
os dias 28 de março a 27 de abril. Já o 
Arquivo Público do Estado de São Paulo 
vai realizar na próxima quinta-feira, dia 
20, a atividade 'São Paulo e suas águas: 
passado e presente',  das 10h às 17h30.

Mundial da Educação
Lançado no dia 10 de março, o 

Movimento Mundial da Educação vai 
oferecer atividades e intervenções edu-
cativas nas doze cidades que vão sediar 
a Copa do Mundo. As escolas podem 
compartilhar suas próprias experiên-
cias e também produzir atividades 
relacionadas ao Movimento. Todos os 
eventos serão mapeados na Plataforma 
Catraca Livre. Informe-se através do e-
-mail ola@mundialdaeducacao.org!


