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O álbum biográfico Leonardo 
da Vinci é o primeiro título da 
Coleção Mestres da Arte em 
Quadrinhos, da Editora Nemo. 
Narrada em primeira pessoa, a 
obra conta a história do gênio 
renascentista que dedicou-se 
também à engenharia e arqui-
tetura. Destaque ainda para 
os lançamentos didáticos da 
Editora do Brasil. Direciona-
dos a alunos de Educação In-
fantil e Fundamental, os Proje-
tos Mitanga e Jiboê valorizam 
a progressão de conceitos com 
conteúdos adaptados à faixa 
etária dos estudantes.

Mês do Professor
 Para homenagear os professores, 

as Editoras Ática e Scipione estão pro-
movendo nas redes sociais o Movimento 
#DesafioEducarTransforma. Os estu-
dantes podem postar até o dia 29 de 
outubro homenagens com esta hashtag 
ao professor que faz diferença em suas 
vidas. O regulamento da promoção está 
no site www.educartransforma.com.br
 A subsede da APEOESP em Pira-

cicaba promoveu na última sexta-feira, 
dia 17, o seu 3º Baile do Hawaí. O Baile 
em homenagem aos Professores foi 
realizado no Teatro São José.

Sugestão de aula nº 80
Um grupo de biólo-

gos pesquisou as aves 
nativas da Mata Atlân-
tica e a biodiversidade 
existente na Serra do 
Mar, durante seis meses. 
O resultado está no e-
-book “Aves da Serra do Mar”, onde é 
possível conferir cores, sons e imagens 
das aves locais. O download é gratuito 
e pode ser feito em uma livraria on-line 
para os sistemas IOS e Android, como 
a Apple Store e a Google Play.

Poesia & Literatura

Exposição
O Itaú Cultural promove Encontros 

com Professores sobre a Ocupação 
Laerte, uma exposição sobre a pro-
dução, o processo criativo e posições 
políticas da cartunista homenageada. 
Com entrada gratuita, a exposição 
vai até o dia 02 de novembro. O Itaú 
Cultural fica na Avenida Paulista, 149. 
Mais informações: (11) 2168 1876.

Nas bancas
A Revista 

Carta na Es-
cola destaca 
em sua edição de outubro a falta 
d´água em São Paulo. O tema pode 
ser enfocado nas aulas de Geografia, 
Literatura, História e outras disciplinas. 
A revista também traz um artigo sobre 
o professor Nicolau Sevcenko, falecido 
recentemente. A APEOESP é uma das 
apoiadoras da publicação.

Currículo
Biologia - O Instituto de Biologia da 

USP promove no dia 23 de outubro 
palestra gratuita sobre os aspectos 
ecológicos do fogo no cerrado. Mais 
informações: (11) 3091 8088 / 7588.

Filosofia - Será entre os dias 21 e 23 
de outubro a I Jornada Internacional de 
Filosofia da Educação. Realizado pela 
USP, o evento vai reunir pesquisadores 
do mundo inteiro para debater os desa-
fios da formação educacional e do coti-
diano escolar. Mais informações:   http://
jornadafiloeducacao.wix.com/feusp   

 Os vencedo-
res da 56ª edição 
do Prêmio Jabuti 
foram anunciados 
no último dia 16 
pela Câmara Brasi-
leira do Livro. Em 
18 de novembro, serão conhecidos os 
vencedores do livro do ano de ficção e 
de não ficção, que são considerados os 
prêmios máximos. Confira no site http://
premiojabuti.com.br

 O Coletivo Correspondência Poé-
tica promove uma série de intervenções 
culturais gratuitas durante este mês 
em São Paulo. Com o apoio da CUT, o 
Coletivo é responsável pelo I Festival de 
Poesia da Cidade de São Paulo. Os ven-
cedores serão anunciados na próxima 
quarta-feira, dia 22, no Centro Cultural 
São Paulo. O site do Coletivo é www.
correspondenciapoetica.com.br


