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Dia dos Professores
  A Unes-
co do Brasil 
a c a b a  d e 
lançar uma 
campanha 
para come-
morar o Dia 

do Professor. “Faça uma selfie com 
seu professor” vai receber fotografias 
até o dia 13 de outubro. As três selfies 
mais criativas de alunos e professores 
receberão um tablet. É só publicar a 
fotografia no Facebook, com a hastag 
#selfieprofessor, e responder “O que 
você faria para valorizar o trabalho do 
seu professor?”. Mais informações: 
www.unesco.org.br

  A Subsede da APEOESP em Be-
bedouro já está distribuindo para os 
associados convites para o Baile dos 
Professores, que será realizado no Al-
deia Hall, no dia 18 de outubro. Mais 
informações: (17) 3342 4467.

Sugestão de aula nº 76
A APEOESP rea-
lizou no último 
dia 24 uma web-
conferência sobre 
a crise climática 

mundial. A escassez de água, a impres-
sionante seca de nascentes, represas e 
reservatórios foram tema da Conferên-
cia, que está disponível para download 
no site www.apeoesp.org.br

Currículo
E d u c a ç ã o 
Espec ia l  - 
A APAE está 
com inscrições 
abertas para 
do i s  cu r sos 
para profes-
sores: “Recursos para Comunicação 
Alternativa” e “A Expressão Arística 
no Universo da Deficiência”. Mais 
informações: (11) 5080 7007 / 7186.

Física - A 15ª edição do Encontro 
de Pesquisa do Ensino de Física terá 
como tema o diálogo entre as múl-
tiplas perpectivas na pesquisa sobre 
o ensino da disciplina. O Encontro 
será entre os dias 27 e 31 de outubro 
em São Sebastião. Mais informações: 
www.sbfisica.org.br

Exposições
 Está em car-
taz até o dia 05 
de outubro no 
Instituto Tomie 
Ohtake a expo-
sição "Histórias 
Mestiças", que 
reúne obras de 
acervos brasileiros 
e europeus sobre a formação do povo 
brasileiro. Destaque para pinturas de 
Debret e Rugendas e obras contem-
porâneas que abordam o racismo. O 
Instituto fica na Avenida Faria Lima, 
201, em Pinheiros.

A Fundação Cultural Ema Gordon 
Klabin abriu a segunda edição do 
Projeto Artístico Jardim Imaginário. 
Às sextas-feiras, as visitas podem ser 
realizadas gratuitamente e sem agen-
damento, mas acompanhadas por 
um educador. A Fundação fica na Rua 
Portugal, 43, no Jardim Europa.

Dia do Idoso
1º de outubro é o Dia Internacional da 

Terceira Idade. De acordo com o IBGE, o 
número de brasileiros acima de 65 anos 
deve quadruplicar nas próximas déca-
das. A população nesta faixa etária deve 
passar de 14,9 milhões (7,4% do total), 
em 2013, para 58,4 milhões (26,7% 
do total), em 2060. Atenta à questão, 
a APEOESP mantém uma Secretaria de 
Aposentados e também edita um Bole-
tim específico para o segmento.

A Editora Gente lança “Um 
País Chamado Favela”, do 
presidente do Instituto 
DataPopular, Renato Meirelles, 
e do fundador da Central Única 
de Favelas, Celso Athayde. O 
livro, que aborda a chamada 
nova classe C, revela que a 
Educação é um dos valores 
mais almejados por essa 
classe em ascensão. Destaque 
ainda para “Violência Nota 
Zero”, livro da EdUFSCar que 
está entre os finalistas do 
Prêmio Jabuti. Escrito pelas 
psicólogas Lúcia Cavalcanti e 
Ana Carina Stelko-Pereira, o 
livro propõe estratégias para 
o enfrentamento da violência 
nas escolas.


