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Embaixador da Unicef no
Brasil, o ator Lázaro
Ramos acaba de lançar o
livro “A Velha Sentada”,
que fala sobre as
consequências do
bullying na vida das
crianças, através da
história da menina Edith,
que é a personagem do
título. “A Velha Sentada”
é da Editora Uirapuru.
Confira nas livrarias!

Exposições
- A exposição Água na Oca tem entrada franca no último domingo de cada
mês. Para falar sobre a água, a exposição reúne ciência, arte e tecnologia. Os
organizadores oferecem suporte pedagógico com material de apoio para professores e alunos. É só acessar o site
www.aguanaoca.com.br. Os agendamentos para grupos escolares podem ser realizados através do telefone
(11) 3883 9090. A Oca tem entrada
pelo Portão 3 do Parque do Ibirapuera.

Ciências - Já estão abertas as inscrições para a III Jornada de História da
Ciência e Ensino, que a PUC de São Paulo realiza em julho. Quem se inscrever
até o dia 28 de fevereiro tem desconto.
Informe-se no site oficial do evento:
http://www.pucsp.br/jornadahcensino/
Matemática - A Unicamp realiza
em abril o II Seminário de Educação
Matemática, cujo tema será o desafio
de ensinar e aprender matemática na
educação básica. O seminário será realizado no campus da Unicamp no Distrito de Barão Geraldo, em Campinas.
As inscrições realizadas até o dia 28 de
fevereiro terão desconto. Informações
e inscrições www.fe.unicamp.br/
edumat/ ou através dos telefones (19)
3521 5584 / 5589.
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Biblioteca - O Portal Domínio Públi-

co é uma biblioteca virtual em software
livre que cadastra cerca de 3 mil obras
por mês. O acervo do Portal, que pertence ao Ministério da Educação, conta hoje com 187.533 obras em formato de textos, imagens, sons e vídeos.
O internauta pode acessar ainda, através do MEC, o Portal do Professor, que
publica planos de aulas prontos, com
diferentes assuntos sugeridos pelos
próprios professores. Acesse http://
portal.mec.gov.br/

Caligrafia - O engenheiro Dercy
Valentim Guaitoli desenvolveu um
método para o aperfeiçoamento da
escrita, conhecido como ergonomografia. Ele oferece, através do próprio site, um curso gratuito de caligrafia baseado no método. Acesse
www.caligrafiagratis.com.br

Professor/internauta

Matemática D+ - O

Professor de geografia e dirigente
da APEOESP, Roberto Guido estreou,
no dia 14 de fevereiro, o Blog
Quizumbas Geográficas, Políticas e
Musicais. Ao lado de textos poéticos
e literários, o professor, que também
é compositor, publica artigos sobre política, economia e educação. Acesse
http://robertoguido.blogspot.com

Redação - Associados à APEOESP têm

Instituto Ayrton Senna e a Fundação Victor Civita
estrearam cursos virtuais de matemática. Os conteúdos do Projeto Matemática é D+ Online são compartilhados
nos sites da Fundação e da Revista Nova
Escola, através do Especial Matemática e dos Relatórios de Formação Os
dois primeiros cursos - Cálculo Mental
e Sistema de Numeração - estão com
inscrições abertas. Participe no site
http://www.fvc.org.br/matematicad-mais.shtml

desconto para participar do curso de redação online da Escolanet. Informe-se através do e-mail curso@escolanet.com.br

