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A Editora da Universidade Estadual 
Paulista acaba de lançar 49 livros em 
formato digital. São obras sobre as 
produções acadêmicas e pesquisas 
realizadas na universidade, como 
“Leitura e Escrita como Espaços Au-
tobiográficos de Formação” e “Jovem, 
violência e escola: Um desafio contem-
porâneo”. Faça o download gratuito 
no site www.culturacademica.com.br  

Capacitação
O terapeuta Roberto Shinyashiki 

acaba de lançar pela Editora Gente o 
Programa Conquiste Seus Alunos. Com 
o objetivo de capacitar os educadores 
para lidar com as dificuldades emo-
cionais dos  estudantes , o Programa 
é composto por um livro-texto, um 
manual do professor e um conjunto 
de aulas em vídeo divididas em 15 
módulos. Informe-se no site www.
conquisteseusalunos.com.br ou 
através do telefone (11) 3670 2521. 

Aniversário de 
Shakespeare

São Paulo terá 
uma maratona cul-
tural em homena-
gem aos 447 anos 
de William Shakes-
peare, celebrados 
nesta terça-feira 
(26/04). Serão pa-
lestras, entrevistas, 
workshops e performances com nomes 
reconhecidos do teatro, cinema e TV, 
como a atriz Gabriela Duarte e o di-
retor Ulisses Cruz. Confira no Globe 
SP, na Rua Capitão Prudente, 173, em 
Pinheiros. A programação completa 
está no site www.globe.art.br 

Mobilização e debate
 A  CNTE e 

seus sindicatos 
filiados em todo 
o País, entre eles 
a APEOESP, re-
alizam a partir 
de hoje a 12ª 
Semana Nacio-
nal em Defesa 
e  Promoção da 
Educação Públi-
ca, cujo tema será o Plano Nacional 
de Educação, em trâmite na Cãmara 
dos Deputados. Estão previstas aulas 
públicas e debates nas escolas.

A Ação Educativa promove, no 
próximo dia 28, o debate “Desafios 
para implementação das Diretrizes 
Nacionais sobre Educação em Pri-
sões”. O auditório da Ação Educativa 
fica na Rua General Jardim, 660, na 
Santa Cecília. Haverá transmissão ao 
vivo, a partir das 14 horas, através do 
site www.observatoriodaeducacao.
org.br/aovivo 

Curso preparatório
A Escolanet está com inscrições 

abertas para mais uma sala de estudos 
preparatórios; desta vez, voltada aos 
professores de educação básica II (6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio) que vão fazer a Prova de 
Promoção por Mérito do Estado de São 
Paulo, prevista para junho. Associados 
à APEOESP têm desconto. Informe-
-se no site www.escolanet.com.br  

A professora Júlia Jacira Angeloti 
acaba de lançar o seu segundo livro, 
“Bicho de Goiaba? Eu?”, que fala sobre 
a aceitação das  diferenças. Associada 
da APEOESP, Júlia é professora de Língua  
Portuguesa desde 1997. O seu primeiro 
livro, “Cidade de Dentro”, foi publicado 
em 2008. Os dois foram editados pela 
Casa do Novo Autor e podem ser enco-
mendados através do e-mail juliang48@
ig.com.br ou do telefone (11) 3876 3132.  

O livro Racismo, Sexismo e 
Desigualdade no Brasil é o 
sexto volume da Coleção 
Consciência em Debate, da 
Selo Negro Edições. O livro 
reúne artigos da ativista 
Sueli Carneiro sobre a 
intolerância e o preconceito 
nas relações sociais. A obra 
traz ainda os principais 
avanços na superação das 
desigualdades. Confira nas 
livrarias! 
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