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Acaba de ser lançado no Brasil 
"Uma questão de caráter", 
best-seller do jornalista norte-
americano Paul Tough sobre 
os paradigmas da Educação. 
No livro, que ficou 12 semanas 
na lista dos mais vendidos 
dos Estados Unidos, o autor 
defende que o autocontrole, 
a perseverança e o otimismo 
são tão essenciais no 
sucesso escolar quanto as 
habilidades cognitivas. O livro 
foi traduzido no Brasil pela 
Editora Intrínseca.

Pesquisa APEOESP/ 
Data Popular

Ocupação Zuzu
Será inaugurada nesta terça-feira, 

1º de abril, no Itaú Cultural a mega-
exposição "Ocupação Zuzu", que conta 
a trajetória e apresenta as criações da 
estilista Zuzu Angel, a primeira pes-
soa a lutar publicamente pela busca 
dos desaparecidos durante a ditadura 
militar brasileira. O filho de Zuzu, o 
militante político Edgard Stuart Angel, 
foi torturado até a morte em 1971. 
Por isso, além dos vestidos e croquis 
da estilista, a exposição apresenta 
fotografias e cartas que retratam os 
anos de chumbo. Ocupação Zuzu tem 
entrada franca. O Itaú Cultural fica na 
Avenida Paulista, 149.

Mais uma pesquisa da APEO-
ESP pautou os principais órgãos de 
imprensa do País. O levantamento 
“Qualidade da Educação nas Escolas 
Estaduais de São Paulo”, realizado 
pelo Instituto Data Popular, é baseado 
em 2.100 entrevistas realizadas com 
professores, pais e alunos. Veja a co-
bertura e a íntegra da pesquisa no site 
www.apeoesp.org.br

Cadernos escolares
A pesquisadora Aline Helena Iozzi 

de Castro está à procura de cadernos 
produzidos em escolas primárias ao 
longo do século XX. O material será 
utilizado na segunda etapa do seu 
doutorado na USP, cujo título é "Ca-
dernos de alunos da escola primária: 
um estudo sobre os lugares do texto 
escrito na constituição das práticas 
pedagógicas". Empréstimo de material 
e informações sobre a pesquisa através 
do e-mail alineiozzi@hotmail.com ou 
do telefone (11) 9 8219 7048.

Sugestão de aula nº 51

2014 marca o centenário de dois 
ícones do movimento negro brasileiro: 
a escritora mineira Carolina de Jesus e o 
militante Abdias do Nascimento. Pobre e 
negra, a escritora tornou-se um best seller 
na década de 60, ao lançar "Quarto de 
Despejo", um livro traduzido em mais de 
15 idiomas e que chegou a vender tanto 
quanto as obras de Jorge Amado. Já Ab-
dias foi senador, escritor, ator e um dos 
pioneiros do movimento negro no País.

50 anos do golpe
 A PUC ganha nesta quarta-feira, 

02 de abril, o Monumento ao Nunca 
Mais, que será inaugurado no campus 
da Rua Monte Alegre, em Perdizes, 
durante o Ato "50 anos do Golpe de 
1964". O Ato em Homenagem à Re-
sistência e Luta Pela Democracia será 
realizado no Tuca, a partir das 18h00, 
pela Fundação Perseu Abramo, CUT 
e outras entidades da sociedade civil.
 São gratuitas as inscrições para 

o Seminário "50 anos - Memória, 
História e Direitos Humanos" que a 
Unesp realiza entre os dias 02 e 09 de 
abril no seu Centro de Documentação, 
na Praça da Sé. Inscrições através do 
e-mail ssantos@cedem.unesp.br.

Guia Saúde Popular
A Associação Paulista de Medicina 

lançou um Guia de Saúde Popular, com 
informações sobre o Sistema Único 
de Saúde e programas relacionados 
ao tabagismo, saúde da mulher, Aids 
e outros. A publicação de 84 páginas 
pode ser acessada gratuitamente no 
site www.guiasaudepopular.com.br


