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A Enciclopédia Britânica oferece acesso exclusivo para computadores instalados nas escolas públicas brasileiras. O
conteúdo da Britannica Escola Online reúne verbetes da Enciclopédia, dicionário
e atividades de ensino e está disponível
no Portal de Periódicos da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, a Capes. Acesse http://
escola.britannica.com.br/

O musical Florilégio, com os atores
Carlos Moreno e Mira Haar, é o destaque da programação do Museu da Casa
Brasileira. O espetáculo gratuito, apresentado em sessões aos sábados e domingos, reúne clássicos de grandes
compositores. O Museu também realiza visitas monitoradas para grupos
escolares em suas exposições. Mais informações: (11) 3032 2499. O Museu
da Casa Brasileira fica na Avenida Faria
Lima, 2705, na Cidade Jardim.

Biologia - A Universidade Federal de
São Paulo recebe inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Biologia
Molecular, voltado para a atualização
de professores de Ciências e Biologia.
Mais informações: (11) 5576 4438.
História - A história oral da educação é tema de curso gratuito oferecido pela Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da USP. O curso tem o
objetivo de estabelecer o contato dos
professores com as principais técnicas
de história oral, para que possam ser
implementadas em sala de aula. Mais
informações: (11) 3091 1016.

A Fundação Santo André realiza
entre os dias 9 e 12 de março o Projeto CineEducação: Ciências Sociais, Cinema e Transformação. As inscrições
são gratuitas e os participantes receberão certificados. O objetivo da oficina é ampliar a capacitação de professores da rede pública e incluir o cinema como elemento educativo. Entre os
filmes que serão debatidos estão “Estado de Sítio”, do grego Costa Gravas,
e “Cabra Cega”, do brasileiro Toni Ventura. Inscrições através do site
w w w. c o l e g i a d o s o c i a i s . c o m /
cineducacao.php

Dia Internacional
das Mulheres
!

O livro O Fundeb e o
Financiamento da Educação
Pública no Estado de São
Paulo já está na 5ª edição.
A obra, resultado da
parceria entre a APEOESP e
o IBSA, Instituto Brasileiro
de Sociologia Aplicada,
reúne informações
atualizadas sobre essa
nova sistemática brasileira
de financiamento da
educação básica e a íntegra
das normas recentemente
publicadas, como as
Diretrizes Nacionais para a
Carreira e Remuneração do
Magistério. O livro está
disponível para download
no site www.ibsa.org.br

Cinema & Educação

As mulheres
são a maioria do
Magistério, em
todo o País. Só
na Educação Básica são 81,5%.
Por isso, a
APEOESP é uma
das entidades pioneiras no debate de gênero. Já está
disponível para download no site do
Sindicato a edição 2011 do Boletim do
Dia das Mulheres, que traz matérias
sobre a atuação feminina nas mais recentes manifestações políticas internacionais, sugestões de aula, entre outras.
Acesse www.apeoesp.org.br
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Musical gratuito
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Comemorado na terça-feira de Carnaval, o 8 de março terá direito em
2011 a um bloco, além da tradicional
Marcha. O Bloco Adeus Amélia sairá
às 14h00 do dia 8 do Minhocão, na
altura da Barra Funda. Já a Marcha vai
acontecer no sábado, 12 de março, a
partir da Igreja da Consolação.

