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“Quem conta um conto 
aumenta um ponto: histórias 
criadas a partir de ditados 
populares”, da escritora Bel 
Assunção, apresenta alguns 
provérbios como ponto 
de partida para poemas e 
pequenos contos. O lançamento 
é da Autêntica Editora. Já o 
jornalista Ricardo Viveiros 
lança “Como encontrar uma 
linda princesa”, uma fábula 
que auxilia pais e professores a 
educar sobre diversidade.

Sugestão de aula nº 64
A CNTE criou um site de 

conteúdo multidisciplinar que 
destaca alguns dos persona-
gens responsáveis pela ditadu-
ra, o retrocesso e os prejuízos 
à Educação provocados pelos 
militares e os nomes dos tra-
balhadores em Educação que 
resistiram à repressão. Um dos 
objetivos da Confederação é 
mudar a denominação de es-

colas com nomes de ditadores e tortura-
dores. O site www.ditaduranuncamais.
cnte.org.br é colaborativo.

Programa de férias

O Museu da Língua Portuguesa está 
com entrada grátis às terças e sábados 
e programação especial para as férias, 
como oficinas de música e histórias em 
quadrinhos para crianças. O Museu, que 
fica na Estação da Luz, é um dos mais 
conhecidos pontos turísticos da capital.

 Prêmio
Estão abertas as 

inscrições para o 14° 
Prêmio Construindo 
a Nação, cujo objetivo é destacar ativi-
dades pedagógicas que contemplem 
temas voltados à cidadania. Idealizada 
pelo Instituto da Cidadania Brasil, a 
premiação tem as seguintes categorias: 
Ensino Infantil; Ensino Fundamental; 
Ensino Médio, EJA, Ensino Técnico, e Ini-
ciativas Publicas e Privadas. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas através 
do site www.institutocidadania.org.
br. Mais informações: (11) 5042 2242.

Teses e Dissertações
Leia as mais 

recentes resenhas 
sobre trabalhos 
acadêmicos pu-
blicadas no site 
do Sindicato:
 Pesquisa da APEOESP é fonte de mestra-
do sobre readaptação docente;
 Professor pesquisa a formação institu-
cional de docentes em São Paulo;
 Início de carreira dos professores de 
Educação Física é tema de mestrado em 
São Carlos;
 Doutorado em História da Unesp analisa 
arte e política na obra de Chico Buarque;
 Professor pesquisa a obesidade nas es-
colas estaduais em mestrado na Unicamp;
 Professor estuda em mestrado as Gramá-
ticas da Língua Falada versus Língua Escrita.Filmes nacionais

As escolas brasileiras são agora 
obrigadas a exibir filmes nacionais, 
todo mês. A medida publicada no 
Diário Oficial da União no dia 27 de 
junho modifica o texto das diretrizes 
básicas da Educação, ao incluir a exi-
bição dos filmes como componente 
complementar integrado à proposta 
pedagógica das escolas.

Bienal

Inclusão
O Instituto APAE de São Paulo 

promove eventos sobre práticas pe-
dagógicas inclusivas. Estão abertas 
as inscrições para o curso “Educação 
Inclusiva – Deficiência Intelectual” e 
para a segunda turma de “Práticas 
Pedagógicas Inclusivas”. Mais informa-
ções: (11) 5080 7186 / 7007.

A programação da 23ª Bienal Inter-
nacional do Livro de São Paulo já pode 
ser conferida no site do evento, que vai 
acontecer entre 22 e 31 de agosto no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi. En-
tre as editoras participantes, a Amazon 
do Brasil vai divulgar uma plataforma 
gratuita de publicação independente. 
O tema desta edição da Bienal será 
"Tudo junto e misturado". Confira no site 
www.bienaldolivrosp.com.br


