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Um dos mais abrangentes
trabalhos acadêmicos sobre
a trajetória da APEOESP foi
transformado em livro pela
Paco Editora. “Uma História
da APEOESP (1945/1989) Entre o sacerdócio e a
contestação” foi a tese de
doutorado que o professor
Ricardo Pires de Paula
defendeu na Unesp de
Assis, em 2007. O trabalho
está indicado também na
seção Teses e Dissertações
do site do sindicato.
Confira nas livrarias!

Prêmio Educarede
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Internacional Educarede, um concurso de inovação pedagógica voltado
às Tecnologias de Informação e Comunicação, as TICs. Os professores podem
inscrever trabalhos relacionados aos temas do currículo escolar. Mais informações: http://www.educared.org/global/premiointernacional/

São Paulo - O Grupo Luz e Ribalta realiza duas sessões gratuitas do espetáculo
“O Grande Grito”, no Centro Cultural São
Paulo, nos dias 07 e 14 de abril. Encenado por uma premiada equipe, o espetáculo aborda a memória cultural através
dos personagens de Mário de Andrade,
Exu e Macunaíma. O Grupo apresenta
ainda a exposição “Vida, Obra de Mário
de Andrade e a Missão de Pesquisas Folclóricas”. Veja na Rua Vergueiro, 1000.
Mais informações: (11) 3397 4002, para
agendamento de grupos.
Sorocaba - O Grupo Folias apresenta uma Mostra dos seus espetáculos
em Sorocaba, com o apoio da subsede
da APEOESP no município. Os ingressos são gratuitos e o Folias promove
ainda debate com a plateia sobre o repertório. Confira:
Dia 8 de abril, às 20h00: Medida por
Medida - Espaço Usina Cultural
Dia 9, às 19h00, Medeia, e às
21h00, Núnzio - Oficina Cultural
Grande Otelo
Dia 10, às 16h00, Algo de Negro, e
às 18h00, A Dócil: Oficina Cultural
Grande Otelo
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Excursão
Os alunos de graduação de Biociências
da USP monitoram gratuitamente visitas
ao Instituto para estudantes dos ensinos
fundamental e médio. Informe-se no site
www.ib.usp.br/comissaodevisitas ou
através do telefone (11) 3091 8088.
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Combate ao Bullying
O bullying, os distúrbios de aprendizagem e a inclusão educacional são os temas
do curso que a psicóloga Luciana de Jesus
Alves Davi ministra para professores
através do Instituto Pieron. O objetivo
é auxiliar os educadores a atuarem para
prevenir as agressões e intimidações no
ambiente escolar, o bullying, que é
tema de uma reportagem da mais recente edição da Revista Isto É, que
pode ser lida no site da APEOESP. Informe-se sobre o curso através do site
www.pieron.com.br e do e-mail
cursos@pieron.com.br

Vídeos educativos
Temas relacionados ao meio ambiente e aos direitos humanos são o foco
do Cineclube Socioambiental Crisantempo. As sessões gratuitas de vídeos
educativos acontecem às quintas-feiras,
às 20h00, na sede do Cineclube, que
fica na Rua Fidalga, 521, na Vila Madalena. Veja a programação no site http://
www.cineclubesocioambiental.org.br/
home/

Dia do Índio
A Livraria da Vila
realiza, no dia 10
de abril, uma sessão de contação
de histórias para
promover a coleção “Os mais belos mitos indígenas brasileiros”. Escrita pelo
professor da Unicamp, Marco Catalão,
a coleção é composta por 6 livros, DVD
e jogos inspirados em lendas de diversas tribos. A Coleção é da Editora Adonis. A Livraria da Vila fica na Avenida
Moema, 493, em Moema. Confira!

