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Os sociólogos Richard Miskolci e Jor-
ge Leite Júnior lançam "Diferenças 
na Educação: outros aprendizados" 
pela EdUFSCar. O livro reúne artigos 
de especialistas sobre a abordagem 
das diferenças de corpo, sexualidade, 
gênero, etnia e religião no ambiente 
escolar. Ainda pela EdUSFCar, desta-
que para o livro "Tenho um aluno sur-
do, e agora?", que ganhou o Prêmio 
Jabuti 2014 na categoria Educação. 
Organizado pelas professoras Cristi-
na Broglia Feitosa de Lacerda e Lara 
Ferreira dos Santos, reúne 14 artigos 
voltados a professores que iniciam 
suas experiências com alunos surdos.

Exposição Salvador Dalí
Está em cartaz 

no Instituto To-
mie Ohtake uma 
das maiores re-
trospectivas do 
pintor surrealista 
Salvador Dalí já 
realizadas em São 
Paulo. São 150 
obras, entre pin-
turas, gravuras, 
desenhos e filmes 
do artista. O Tomie Ohtake fica na Ave-
nida Faria Lima, 201, em Pinheiros. A 
exposição tem entrada franca.

Sugestão de aula nº 81
Os 50 anos da personagem Magali, 

a comilona da Turma da Mônica, estão 
sendo comemorados com um Projeto 
de Educação Alimentar. A pirâmide 
alimentar da Magali é uma parceria 
da Sociedade Brasileira de Pediatria 
e da Maurício de Souza Produções. 
Os grupos alimentares são explicados 
didaticamente, com o número de por-
ções diárias recomendadas para cada 
faixa etária. O material está disponível 
no link http://turmadamonica.uol.
com.br/piramidealimentar/

 Equipes de 17 escolas estaduais 
participaram da eliminatória do Desa-
fio BM&F Bovespa no último dia 25. A 
tradicional competição reúne estudan-
tes do ensino médio das redes pública 
e privada, que desenvolvem atividades 
relacionadas a finanças e economia.
 Três professoras da rede pública 

paulista estão entre as vencedoras da 
17ª edição do Prêmio Educador Nota 
10, anunciadas no último dia 20, na 
Sala São Paulo. Mara Elizabeth Mansa-
ni, da EE Laila Galep Sacker, de Soroca-
ba, foi premiada com o trabalho "Escre-
vendo com lenga-lenga". Já Monique 
Godoi, da Escola Municipal Caic, de 
Lorena, ficou entre os ganhadores com 
o trabalho "Desastre natural: informar 
para prevenir". Renata Maria Pontes, da 
EMEF Fabiano Alves, de Ituverava, ficou 
em 10º lugar com o Projeto "As mil e 
uma noites". Conheça os projetos no 
site http://educacaointegral.org.br

Língua Portuguesa
A Faculdade de Educação da USP 

realiza em novembro o seu XIII Semi-
nário de Metodologia de Ensino da 
Língua Portuguesa, cujo tema é ”O en-
sino/aprendizagem da língua materna 
e a diversidade linguística: onde está 
a diferença?". Informações e inscrições 
através do site através do blog http://
smelp2014.blogspot.com.br

Mês dos Professores
A APEOESP de Guaratinguetá en-

cerra o mês com uma grande homena-
gem aos professores. A subsede realiza 
no dia 31 de outubro o Coquetel Dan-
çante 2014, no Clube Militar Casola. A 
festa, que começa às 21h00, é grátis 
para os associados. Mais informações: 
(12) 3132 1354.

A pesquisadora Cristina Conchinha 
está recolhendo dados para uma tese 
de doutorado sobre robótica educativa 
aplicada à escola inclusiva. O trabalho 
desenvolvido na Universidade Nova de 
Lisboa também será tema de uma ofici-
na gratuita, que será ministrada aos sá-
bados em Campinas. Mais informações 
sobre a pequisa e a oficina, através do 
Face: www.facebook.com/RobotsNEE.


