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A Coleção Temas & Educação 
da Autêntica Editora acaba de 
ganhar um novo título."Ética 
& Educação: outra sensibi-
lidade", da filósofa Nadja 
Hermann. A autora discute 
questões como diferença, 
igualdade e formação na ação 
educativa: Destaque ainda 
para "Alfabetização pelas múl-
tiplas capacidades", do pesqui-
sador Paulo Nunes. O livro das 
Edições Loyola apresenta uma 
proposta diferenciada para a 
alfabetização de crianças.

A APEOESP dá início no dia 25 de 
outubro a uma nova turma do curso 
de formação de mediadores de leitura. 
As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas através do site www.alexandria.
com.br/mediador.

Dia dos Professores
 A Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação está rea-
lizando através das redes sociais uma 
campanha em homenagem ao Dia dos 
Professores. Usuários do Facebook que 
postarem selfies de estudantes e edu-
cadores com a tag #EnsinaEAprende 
terão a foto em destaque na página da 
Campanha Educação Pública: Eu Apoio: 
www.educacaoeuapoio.com.br
 O Museu da Pessoa realiza 

uma edição especial do Programa 
"Conte sua História" para comemo-
rar o Dia dos Professores. O Museu 
vai presentear as melhores histórias 
postadas no seu Portal, com o tema 
"Desafios de ser um Educador". Os 
relatos devem ser identificados com 
a tag #dia dos professores. Participe 
no site www.museudapessoa.net

Sugestão de aula nº 78

100ª Revista do Brasil
O movimento 

sindical comemora a 
centésima edição da 
Revista do Brasil. Lançada em 2006, a 
publicação é produzida através de uma 
parceria entre entidades de professo-
res, bancários, metalúrgicos e outros 
trabalhadores. O acervo está disponível 
no site www.redebrasilatual.com.br/
revistas. A APEOESP distribui a revista 
gratuitamente aos seus associados.

Por Ser Menina

 Baleada por defender os direitos 
das meninas do seu País à educação, a es-
tudante paquistanesa Malala Yousafazai 
ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2014, 
ao lado do ativista indiano Kailash Satyar-
thi, que luta pelos direitos das crianças.
 Milhares de meninas ainda são 

discriminadas simplesmente por serem 
meninas. O tema foi alvo da Campanha 
Por Ser Menina, que a Plan International 
Brasil realizou no último dia 11. O obje-
tivo é promover e aumentar o número 
de meninas que têm acesso à educação 
de qualidade nos países onde vivem.

 O cientista político Reginaldo Mo-
raes, da Fundação Perseu Abramo, fará 
palestra na APEOESP nesta segunda-fei-
ra, dia 13, sobre "Conjuntura e Eleição".
 O Conselho Municipal de Ciência, 

Tecnologia & Inovação realiza a I Sema-
na Municipal de Ciência, Tecnologia, 
Inovação & Desenvolvimento de São 
Paulo, de 13 a 17 de outubro.  Infor-
me-se sobre a programação no site da 
Prefeitura de São Paulo ou através do 
telefone (11) 3224 6089.

Lançada no último dia 1º, a Campa-
nha Leia Para Uma Criança da Fundação 
Itaú Social está distribuindo milhões de 
livros infantis com o intuito de sensi-
bilizar a sociedade para a importância 
da leitura no desempenho escolar, na 
criatividade e afetividade das crianças. 
Para solicitar gratuitamente os livros e 
participar da campanha nacional de in-
centivo à leitura do adulto para crianças, 
acesse o site www.itau.com.br/crianca


