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"Práticas de educadoras" e 
"Olhar a prática: Um exercício 
de reflexão" reúnem 
experiências de docentes que 
integram o Projeto Nossa 
Escola Pesquisa Sua Opinião, 
da Ação Educativa. Os livros, 
lançados nesta segunda-
feira, 02 de junho, inauguram 
a série “Sistematização de 
Experiências em Escolas” 
e estarão disponíveis para 
download no site do Projeto: 
www.nepso.net

Chico Buarque: 70 anos

Neste mês em que Chico Buarque 
completa 70 anos, a APEOESP publica 
em seu site a resenha de um doutorado 
dedicado à obra do cantor, compositor 
e escritor. "Dramaturgia engajada no 
Brasil: As produções 'Calabar: O Elogio 
da Traição' e 'Gota d'água'", da pesqui-
sadora Cláudia Regina dos Santos, foi 
apresentada à Faculdade de História da 
Unesp de Franca. Confira na seção Te-
ses e Dissertações do site da APEOESP.

Na Imprensa
A pesquisa da 

APEOESP sobre a 
qualidade da Educa-
ção é tema da repor-
tagem de capa da 
edição de maio da 
Revista Profissão Mes-
tre. "Iguais, mas nem tanto", da repórter 
Yannik D' Elboux, mostra que mesmo com 
os avanços na promoção da igualdade, a 
discriminação ainda faz parte da realidade 
das instituições de ensino. Confira repor-
tagem completa no site da APEOESP.

Professores do Brasil
Estão aber-

tas as inscri-
ções para a oi-
tava edição do 
Prêmio Profes-
sores do Brasil. 

Realizado pelo MEC, o Prêmio destaca 
iniciativas pedagógicas bem sucedidas 
em todo o País. As inscrições devem ser 
realizadas através do site http://pre-
mioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/

Professores da rede 
pública, Fatecs e Etecs 
têm desconto de até 
40% em quatro cursos recém-lançados 
pela Cultura Inglesa. Os cursos são: 
Academic Writing, Beyond Materials, 
Tech‘n’ Teaching (online) e Affective 
Learning.  As aulas serão em unidades 
da Cultura Inglesa em São Paulo e 
Campinas. Mais informações pelo site  
www.culturainglesasp.com.br.

Estudo da memória
A Faculdade de Medicina da USP está 

realizando um Estudo Sobre Memória 
com mulheres de nível superior, com 
idade entre 65 e 75 anos. A pesquisa 
do Laboratório de Neuroimagem em 
Psiquiatria vai avaliar o envelhecimento 
cerebral e as funções cognitivas e, para 
isso, envolve também adultos jovens e 
considerados de meia-idade. Mais in-
formações e inscrições de participantes 
através do site www.cerebro.med.br

Sugestão de aula nº 59
"Áreas Verdes das Cidades" é um 

acervo digital com informações e 
serviços sobre mais de 80 parques e 
áreas verdes do Estado de São Paulo. 
São textos, fotos, vídeos e mapas 
disponíveis no site interativo www.
areasverdesdascidades.com.br.

Inclusão LGBT
Travestis e transexuais, matriculados 

na rede pública ou particular de ensino, 
poderão ser tratados pelo nome social, 
inclusive em listas de chamada e diários 
de classe. O nome social garante que a 
pessoa seja respeitada no gênero em que 
está. O nome civil, que consta no RG, de-
verá ser utilizado apenas em documentos 
externos, como históricos e transferên-
cias. A medida, aplaudida por ativistas 
dos direitos humanos, está em parecer 
publicado pela Secretaria da Educação.

Membro da Academia Paulista 
de Letras, a escritora Ruth Gui-
marães faleceu no dia 21 de 

maio, em Cachoeira Paulista. Aluna de 
Mário de Andrade e autora 
de 17 livros, Ruth lecionou 
na rede estadual de ensino 
e tornou-se conhecida tam-
bém como poeta oficial do 
Vale do Paraíba.


