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Professor Internauta

As lições de ética,
inconformismo e irreverência da
viagem de Alice ao País das
Maravilhas foram analisadas
pelo professor de Filosofia
William Irwin no livro “Alice no
País das Maravilhas e a
Filosofia”. Publicado no Brasil
pela Editora Madras, o livro
revela os possíveis significados
da história fantástica criada pelo
inglês Lewis Carroll. Alice pode
ser um ícone feminista, a
viagem na toca do coelho pode
ser uma experiência alucinógena
e outras interpretações são
discutidas pelo autor. Confira
nas livrarias!

Fórum Social Mundial

A edição 2011 do Fórum Social Mundial termina nesta sexta-feira em Dacar.
Organizações de 132 países e 75 mil pessoas participaram dos debates sobre a
situação mundial e a luta dos movimentos sociais pela cidadania, principalmente dos povos africanos. A Banda afrobrasileira Ilê Aiyê abriu o evento. Mais informações no site http://fsm2011.org/br

Professor de História em Tupã, Geraldo Luiz Leme publica um blog para
debater questões educativas, promover a interação entre alunos e
professores sobre temas da atualidade
e apresentar sugestões de leitura. O
Berçário Pedagógico está no ar desde
o dia 10 de abril de 2010. Acesse:
www.bercariopedagogico.blogspot.com

Publique seu texto
A Revista Brasileira
de Estudos Pedagógicos, que é editada pelo
Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos
do Ministério da Educação (Inpe-MEC),
vai publicar artigos
de professores sobre ações
afirmativas. Os textos devem abordar
questões como cotas para negros, para
alunos das escolas públicas e ainda a
abertura de novos campi universitários em bairros carentes.
A revista quadrimestral é voltada
para professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação,
técnicos e gestores na área de educação. Os interessados em participar da
publicação podem enviar os textos até
o dia 20 de abril para o e-mail
editoria.rbep@inesp.gov.br

Biologia - Professores de Ciências
e Biologia poderão se inscrever gratuitamente para o curso de extensão
“Estratégias pedagógicas no ensino de
Botânica”, que o Instituto de Biociências
da USP realiza em março. São apenas
60 vagas, que serão preenchidas de
acordo com a ordem de inscrição. Mais
informações: (11) 3091 7538 / 8088.
História - A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste está
com inscrições abertas para o curso
“História Oral na Educação”, que será
ministrado pelos professores Valéria
Barbosa de Magalhães e Ricardo
Santhiago. As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas diretamente na Secretaria de Cultura e Extensão da EACH/
USP, a partir do dia 1º de março. Mais
informações: (11) 3091 1016.
Redação - Associados à APEOESP
têm desconto para participar do curso
de redação online da Escolanet. A professora Márcia Busanello propõe o aperfeiçoamento da gramática e da ortografia em 40 horas de curso através do
Portal www.escolanet.com.br.
Informe-se através do e-mail
curso@escolanet.com.br

O que é notícia
O escândalo em
torno do veto da Perícia Médica a professores com sobrepeso foi
tema de reportagens
nos principais jornais do País, muitas
delas sugeridas pela APEOESP. Esta e
outras notícias podem ser conferidas
diretamente no site do Sindicato, que
realiza diariamente o monitoramento
das notícias sobre educação.
Acesse www.apeoesp.org.br

