
Nº 453 01/09/2014

A Loyola acaba de reeditar “Diálogo e 
práxis educativa - Uma leitura crítica de 
Paulo Freire”, de Carlos Alberto Torres. 
Lançado pela primeira vez em 1979, o 
livro reúne três obras “Consciência e 
História - A práxis educativa de Paulo 
Freire”, “Diálogo com Paulo Freire” e “A 
Leitura crítica de Paulo Freire”, todas 
prefaciadas por intelectuais renomados. 
Trata-se de um clássico sobre o 
revolucionário método de alfabetização 
emancipadora, idealizado por Freire.

APEOESP na BBC
A BBC Brasil lançou uma série de 

reportagens sobre temas essenciais nas 
eleições 2014. A Educação e, especial-
mente, a violência nas escolas, foram 
os temas mais frequentemente men-
cionados pelos internautas e, por isso, 
abriram a cobertura eleitoral. Os dados 
da pesquisa da APEOESP sobre violência 
escolar foram destaque na matéria 'Pro-
fessores reclamam mais do medo que 
do salário', diz psiquiatra. Leia a série 
da BBC no Observatório da Violência da 
APEOESP: www.apeoesp.org.br

Sugestão de aula nº 72

SP recebe 
sua 31ª 
Bienal

Começa no próxi-
mo sábado, dia 06, 
a 31ª Bienal de São 
Paulo, cujo tema é 
“Como sonhar com 
coisas que não exis-
tem”. Até o dia 7 de dezembro, artistas 
de diversos países vão apresentar os 
seus projetos no Pavilhão da Bienal, que 
tem entrada pelo portão 3 do Parque 
do Ibirapuera. Os ingressos são gratui-
tos. Mais informações através do site 
www.31bienal.org.br

A exposição “Futebol na Ponta da 
Língua” fica em cartaz no Museu da 
Língua Portuguesa apenas até o dia 
07 de setembro. A exposição brinca 
com as palavras para explicar frases e 
expressões típicas dos gramados. O 
Museu, localizado na Estação da Luz, 
conta com educadores exclusivos para 
grupos escolares. Os agendamentos 
podem ser feitos através do telefone 
(11) 3227 9222.

Estreia “De Menor”
Estreia no próximo dia 04 o filme 

“De Menor”. Vencedor da Premiére 
Brasil do Festival do Rio 2013, o filme 
dirigido pela cineasta Caru Alves de 
Souza aborda a questão de jovens 
infratores e redução da maioridade 
penal. Os atores Caco Ciocler, Giovanni 
Gallo e Rita Batata, premiada como 
melhor atriz no Festival de Marselha 
(França), encabeçam o elenco. Confira!

Meia-entrada
Está em cartaz no Teatro Viradalata 

a comédia “Killocaloria”, que retrata as 
neuroses que envolvem a luta contra 
a balança. Em cartaz aos sábados e 
domingos, o espetáculo tem ingressos 
a R$ 10,00 para professores e acompa-
nhantes. O Teatro fica na Rua Apinajés, 
1387, em Perdizes.

 O professor 
de Sociologia 

Vagner Rodrigues da 
Graça foi assassina-
do em frente à Esco-
la Estadual Evandro 
Esquivel, em Diadema, no dia 25 
de agosto. Membro da APEOESP 
há mais de 15 anos, o professor 
era Conselheiro Estadual do Sin-
dicato na atual gestão. Em Ato 
Contra a Violência e em Defesa da 
Vida, seguido de passeata e missa, 
professores, amigos e familiares 
celebram a memória de Vagner e 
protestam no centro de Diadema.

 C o n s e l h e i r a 
da Subsede da 

APEOESP em Piraci-
caba, Janete Ristum 
Salum faleceu na úl-
tima quinta-feira, dia 
28, em sua residência. Velório e 
sepultamento aconteceram na 
cidade de Tambaú.

Inclusão: A APAE inicia uma nova turma do curso a distância “Avaliação educacional 
na perspectiva inclusiva”. Mais informações e inscrições através do telefone (11) 5080 7007.


