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“Breve História do Rock Brasileiro”, do 
crítico musical Ayrton Mugnaini Jr., é 
um dos lançamentos que marcam o Dia 
Mundial do Rock, celebrado em 13 de 
julho. O livro da Editora Nova Alexandria/
Claridade começa a contar a história do 
gênero no Brasil, a partir da década de 30, 
identificando os antecedentes e primórdios 
do rock brasileiro, até a geração já nascida 
com a Internet, no atual século. Confira 
“Breve História do Rock Brasileiro”, de 
Ayrton Mugnaini Jr., nas livrarias ou no site 
www.novaalexandria.com.br

Pesquisa da APEOESP 
é fonte de Mestrado 
em Psicologia

A pesquisa da APEOESP sobre a saú-
de dos professores é uma das fontes da 
Dissertação de Mestrado que a psicólo-
ga Sandra Noveletto Antunes acaba de 
defender, na Universidade Metodista de 
São Paulo. O trabalho tem como título 
"Readaptação Docente: Trajetória e iden-
tidade". A partir dos dados do Sindicato, 
a psicóloga também escreveu o artigo 
"Mal estar e adoecimento docente na 
escola pública paulista: um panorama 
preocupante", publicado na Revista 
Científica Convenit Internacional. Veja 
a resenha sobre este trabalho na seção 
Teses e Dissertações, no site da APEOESP

Sugestão de aula nº 65

Dia da Mulher Negra
A jornalista e 

professora Sandrah 
Sagrado será a mo-
deradora do Ato/
Debate “Negras em 
Movimento: Home-
nagem a todas as 
Cláudias da Diás-
pora Africana”, que 
vai acontecer no 
dia 25 de julho na 
Câmara Municipal de São Paulo. O Ato 
celebra o Dia Internacional da Mulher 
Negra da América Latina e do Caribe e 
faz uma homenagem à auxiliar de lim-
peza. Cláudia Silva Ferreira, assassinada 
pela PM do Rio de Janeiro em março. 
Além de debates sobre saúde, violência 
e discriminação, estão previstas várias 
atrações culturais durante o Ato. As 
inscrições poderão ser feitas através do 
site www.negroelindo.comUma jornalista e um designer cria-

ram um Portal de conteúdo multimídia 
com histórias sobre a África, reunidas 
durante viagens realizadas desde 2012. 
O Portal Afreaka oferece conteúdo dis-
ciplinar bem diferente dos clichês de 
fome e escravidão, que estigmatizam 
o continente africano. O encontro da 
tradição e dos costumes locais com o 
mundo tecnológico é a principal atra-
ção do site www.afreaka.com.br.

As inscrições para as atividades 
gratuitas oferecidas pelas oficinas 
culturais paulistas começam no dia 
15 de julho. Foram anunciadas mais 
de 3 mil vagas para aproximadamente 
100 atividades de formação e difusão  
oferecidas nas oficinas culturais. A 
programação completa está disponível 
no site www.oficinasculturais.org.br

O Portal Terra estreou um canal com 
vídeo-aulas grátis, elaboradas com o 
conteúdo do Exame Nacional de Ensino 
Médio, o Enem. O canal de vídeos do Ter-
ra Apoio Escolar ganha um vídeo inédito 
de diferentes disciplinas, toda segunda-
-feira. Acesse   http://noticias.terra.com.
br/educacao/terra-apoio-escolar

Os projetos mais inovadores aplica-
dos em aulas ministradas por docentes 
de Licenciatura em todo o País serão 
premiados pela Fundação Carlos Cha-
gas na 4ª Edição do Prêmio Professor 
Rubens Murillo Marques. Poderão ser 
inscritos trabalhos elaborados entre 
2013 e junho deste ano. O regula-
mento e a ficha de inscrição estão no 
site www.fcc.org.br/premioprofessor 
rubensmurillomarques


