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A Editora Nossa Cultura lançou, durante 
debate realizado na Casa do Professor 
da APEOESP, na última sexta-feira o 
livro “Crônicas Educação Volume 2 - 
José Pacheco”, que traz uma seleção 
de artigos e crônicas escritas pelo 
fundador da Escola da Ponte. A seleção 
do material publicado foi feita pelo 
professor Samuel Lago que, no ano 
passado, lançou o primeiro volume da 
Coleção. Confira nas livrarias!

Bienal: desconto 
para associados

A Presidência da 
APEOESP firmou 
uma parceira com a 
Editora Phorte, que edita livros educacio-
nais. Professores associados ao Sindicato 
terão 30% de desconto no estande da 
Editora na 23ª Bienal Internacional do 
Livro de São Paulo, que começou na 
última sexta-feira. Basta apresentar a 
carteirinha de associado no estande da 
Porthe, cujo número é M598 no Pavilhão 
de Exposições do Anhembi. A Bienal do 
Livro vai até o dia 31 de agosto.

Promoção no 
Teatro Bibi Ferreira

Currículo
Filosofia: Estão abertas as 

inscrições para o curso de Filosofia Clí-
nica para Professores, promovido pelo 
Instituto Interseção. Mais informações: 
www.institutointersecao.com

História e Cultura Afro: 
O Centro de Estudos das Relações de 
Trabalho e Desigualdades acaba de 
lançar o Projeto “Sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente na 
promoção da igualdade racial”. Além 
de criar material pedagógico para o 
combate da discriminação, o Projeto vai 
promover seminários. Mais informações 
através do site www.ceert.org.br

Sugestão de aula nº 71

Os espetáculos em cartaz no Teatro 
Bibi Ferreira têm ingressos a preços re-
duzidos para os professores. Os ingres-
sos para os espetáculos adultos, que 
custam em média R$ 60,00, são vendi-
dos por R$ 20,00 para professores. Já 
os infantis, que normalmente custam 
R$ 40,00, podem ser adquiridos por 
R$ 18,00. Destaque para as comé-
dias "De artista e louco todo mundo 
tem um pouco" e "As Filhas da Mãe". 
Mais informações no site do Teatro: 
www.teatrobibiferreira.com.br

Comunicação
A APEOESP e outras entidades sin-

dicais são parceiras de um projeto de 
comunicação, iniciado em 2006 com a 
criação da Revista do Brasil. Em 2009, 
os trabalhadores ganharam o Portal 
Rede Brasil Atual (www.redebrasil 
atual.com.br), a Rádio Brasil Atual 
(98,9 - SP) e, recentemente, a TVT 
(Televisão dos Trabalhadores - 46 UHF 
e 2 NET). Os professores têm ainda o 
Programa EducAção na TV, transmitido 
há mais de dez anos pela Rede TV, além 
de uma série de publicações temáticas 
relacionadas à categoria.

Um dos mais importantes projetos 
culturais de formação permanente 
através do cinema, o Clube do Professor 
foi homenageado em sessão solene 
realizada na Assembleia Legislativa, no 
último dia 22. Com cinemas parceiros 
na capital, Santos e Sorocaba, o Clube 
realiza sessões gratuitas para professo-
res aos sábados. Destaque também para 
o Projeto Escola no Cinema, que oferece 
além das exibições, projetos pedagógi-
cos desenvolvidos a partir de um filme. 
Programação e agendamento através 
do site www.escolanocinema.com.br.

Poesia: O slogan do Concurso 
São Judas Poesia 2014 é “Ensino Mé-
dio com Poesia Superior”. O Concurso 
promovido pela Universidade São Ju-
das vai distribuir entre os vencedores 
iPads, netbooks e coleções de livros. 
As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas através do site www.sao 
judaspoesia.com.br.


