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 A Campanha Latino-Americana 
Pelo Direito à Educação acaba de lançar 
um site com propostas para o debate 
em defesa da igualdade de gênero 
nas escolas. O site apresenta histórias 
de homens e mulheres do continente, 
biblioteca sobre o tema e jogos sexistas 
e não sexistas, além de depoimentos 
sobre discriminação de gênero nas 
escolas. O site da Campanha é  http://
www.campanaderechoeducacion.
org/sam2011

 O Portal Educacional vai realizar 
a sua 11ª Oficina de Texto, um projeto 
que prevê a elaboração de livros em 
co-autoria com nomes como o cartu-
nista Ziraldo e o escritor Luis Fernando 
Veríssimo. Em 2011, professores e alu-
nos participantes poderão escolher os 
seguintes temas: No tempo dos Meias-
sauros, Onde você estava quando leu 
seu livro preferido?, Zeróis do Brasil 
e Uma viagem no tempo, além da 
oficina do vídeo Luz! Câmera! Ação!. 
Informe-se e participe através do site 
www.educacional.com.br

 O Portal Universia criou um apli-
cativo que explica e simula os efeitos 
de um terremoto. Uma professora de 
Geofísica da Unesp propõe ativida-
des, a partir de um abalo virtual de 
magnitude 9.0. Veja no Portal: www.
universia.com.br

Curso preparatório
Associados à APEOESP têm descon-

to no curso preparatório criado pela 
Escolanet. As inscrições estão abertas 
para as salas de estudo para os profes-
sores de educação básica II (6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) que vão fazer a Prova de Pro-
moção por Mérito do Estado de São 
Paulo, prevista para junho. Informe-se 
no site www.escolanet.com.br 

Inglês com Música
As escolas interessadas em integrar 

a plateia das próximas temporadas do 
Programa Inglês com Música podem 
enviar e-mail para inglescommusica@
univesptv.com.br. O Programa, que fez 
sucesso na TV entre os anos de 1969 e 
1981, reestreou no último dia 25 na TV 
Cultura e já está com a temporada deste 
semestre esgotada. Inglês com Música 
vai ao ar de segunda a sexta, às 18h00, 
com reprise aos sábados, às 12h00.

Filosofia
Já estão abertas 

as inscrições para a 
I Olímpiada de Filosofia 
do Estado de São Paulo. O tema 
desta 1ª edição será “O mundo é ad-
mirável!? O que nos torna plenamente 
humanos?”. Com entrada franca, o 
evento será realizado na Universidade 
Federal do ABC. Veja a programação 
no site http://olimpiadasdefiloso-
fia2011.wordpress.com

apeoesp.org

O site da APEOESP traz as principais 
notícias sobre Educação e também 
uma seção com trabalhos acadêmicos 
sobre o tema e a história do sindicato.  
Os associados encontram ainda infor-
mações atualizadas sobre sua situação 
funcional, a agenda de mobilizações 
e a campanha salarial da categoria. 
Acesse www.apeoesp.org.br

“Bullying: uma tortura 
social” é o título do cordel 
lançado por Cacá Lopes e 
Nando Poeta. Os cordelistas 
abordam as agressões 
e preconceitos, como a 
homofobia e o racismo, 
na escola. O bullying é 
definido pela dupla como 
“um mal social, cruel e 
avassalador que pula o 
muro da escola com seus 
grilhões opressores”. 
Editado pela Luzeiro, o 
cordel custa R$ 2,00 e pode 
ser encomendado através 
do site www.editoraluzeiro.
com.br
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