Nº 299
A Editora Ágora acaba de lançar
“Pedagogia da Transgressão - Um
caminho para o autoconhecimento”,
livro que apresenta uma proposta
baseada no conceito de ensino, que
considera as diferenças individuais e
oferece caminhos alternativos para
que os educadores superem as práticas
pedagógicas tradicionais. O autor, Ruy
Cézar do Espírito Santo, é professor da
PUC e da Faap. Confira nas livrarias!

O rádio na Educação
O uso do rádio como instrumento
pedagógico é tema do curso Produção
em Rádio, que o Serviço à Pastoral da
Comunicação está realizando na sua
sede, na Vila Mariana. Os professores
jornalistas Afrânio Wanderley e Helena
Corazza vão apresentar encontros sobre a produção radiofônica e o uso do
rádio na Educação. Informe-se através
do telefone (11) 2125 3540.

Mês das Mulheres

Até o dia 28 de fevereiro, a Universidade Estadual Paulista recebe inscrições para a apresentação de pesquisas
e depoimentos pessoais relacionados
aos direitos femininos, que serão apresentados durante a X Semana da Mulher. Abertos a toda a população, os
eventos da Semana da Mulher acontecerão entre os dias 29 e 31 de março,
no campus da Unesp em Marília. Informe-se no site da Universidade: http://
www.marilia.unesp.br
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Formação - Estão abertas as inscrições para os cursos e palestras do Centro de Formação Alana, que é dedicado às práticas pedagógicas e à formação de educadores. Entre os destaques
da programação estão oficinas sobre a
gestão de conflitos em espaços educacionais e a educação inclusiva. O
Centro de Formação fica na Rua Erva
do Sereno, 548, no Jardim Pantanal.
Mais informações através do e-mail
centrodeformacao@alana.org.br ou
pelo telefone (11) 2585 7646.
Psicologia - O

Atração turística de Santos, o Museu do Café apresenta a exposição A
trajetória do café no Brasil. O Museu
está instalado no edifício da Bolsa Oficial de Café, construído em 1922 na
Rua XV de Novembro, 95, no Centro
Histórico de Santos.

Seleção para
intercâmbio
O Departamento de Estado dos Estados Unidos oferece um programa de
intercâmbio para professores de inglês
do ensino médio. Serão selecionados
apenas 5 professores de São Paulo para
participar da etapa nacional do processo seletivo. A Secretaria da Educação recebe inscrições até o dia 15 de
março. Informe-se no site www.consed.org.br ou através do e-mail
ana.pereira@edunet.sp.gov.br

Instituto Vivendo
Valores promove workshops comportamentais sobre relações humanas.
Informe-se no site do Instituto www.vivendovalores.org.br - ou
através do telefone (11) 3871 0053.

Internet - O

uso das redes sociais
na Educação será tema do Congresso
People.Net in Education, que será realizado no dia 25 de março no auditório
da Universidade Anhembi Morumbi, na
Vila Olímpia. Professores e estudantes
têm desconto nas inscrições. Mais informações através do telefone (11)
2289 1713.

Semana de Geografia
O Departamento de Geografia da
USP vai apresentar durante a sua VIII
Semana de Geografia a Escola de Projetos, com trabalhos desenvolvidos por
alunos e professores da rede pública.
Participe, enviando o projeto da sua
turma. Mais informações com os Laboratórios de Geografia Urbana e Geografia Agrária: semangeo@usp.br

