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A literatura adaptada para crianças é o tema de dois lançamentos 
das Editoras Paulus e Paulinas. Premiado em Portugal, “Todos 

os contos do lápis surdo” reúne contos do escritor e artista plástico 
Ramiro Osório. Lançamento da Paulus, “João, o Menino Rosa” 
conta para as crianças a história do escritor mineiro  Guimarães 
Rosa, conhecido em todo o mundo por obras como “Grande Sertão: 
Veredas”. O livro foi escrito por Lúcia Fidalgo e ilustrado por 
Fabiana Salomão. Confira nas livrarias!

Professora / internauta
Formada em Química e professora 

da rede pública, Teka Castro publica 
um blog que reúne arte, poesia e o 
cotidiano escolar. No seu diário virtual, 
a professora fala de temas muito co-
nhecidos da categoria, como promo-
ção por mérito, perícia, aulas de EJA 
e exposições de alunos. Acesse http://
alegabema.blogspot.com

Formação
 O Instituto de Ciências Biomédi-

cas da USP está com inscrições abertas 
para um curso de inverno voltado para 
professores de Biologia e Educação Físi-
ca. Em sua sua 7ª edição, o curso abor-
da as respostas do organismo frente a 
diferentes situações do cotidiano e às 
atividades de esforço extremo. Homo-
logado pela Secretaria da Educação, o 
VII curso de inverno do ICB-USP é gra-
tuito e será realizado entre os dias 18 
e 22 de julho. Inscreva-se no site http://
www.fisio.icb.usp.br/exten/ci2011/

 A Associação Paulista de Medi-
cina vai realizar, no próximo dia 27, 
um debate sobre as relações entre os 
transtornos de aprendizagem e gra-
videz na adolescência. Especialistas 
acreditam que as crianças que nascem 
nestas condiçoes estão mais vulneráveis 
a apresentarem transtornos de apren-
dizagem. A ginecologista Albertina 
Duarte e o psiquiatra Wimer Bottura 
vão falar sobre o tema. Mais informa-
ções no site da APM: www.apm.org.br 

 As escritoras Marina Colasanti e 
Eva Furnari participam de uma ativida-
de de formação para professores em 
Osasco, na próxima terça-feira (21/06). 
O tema da atividade é a “Arte em Pala-
vras: Seduzindo Corações e Mentes”. 
O encontro será realizado a partir das 
10h00, no Centro de Formação dos 
Professores, na Avenida Marechal 
Rondon, 263, no Centro de Osasco.

Revista gratuita
Já está disponível na sede e nas 93 

subsdes da APEOESP a mais recente 
edição da Revista do Brasil, cuja repor-
tagem de capa destaca o trabalho do 
ator e ativista social Danny Glover. O 
Sindicato integra o Conselho Editorial 
da publicação, que está completando 
5 anos de edição. A Revista custa R$ 
5,00 nas bancas e é distribuída gratui-
tamente no sindicato.

Boletim LGBT
Já está no ar no site da APEOESP a 

2ª edição do Boletim LGBT, que traz 
matérias sobre o kit anti-homofobia, 
Lady Gaga e a história do último ho-
mossexual sobrevivente do nazismo. O 
Boletim integra as ações do Sindicato 
dos Professores em defesa da diversi-
dade e contra o preconceito.

Olímpiada de Geografia
Já estão abertas as inscrições para 

a Viagem do Conhecimento - Desafio 
National Geographic 2011. Trata-se da 
4ª edição da Olímpiada de Geografia 
realizada pela Revista National Geogra-
phic Brasil. Podem participar do Desafio 
alunos regularmente matriculados nos 
8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 
na 1ª série do Ensino Médio em todo 
o País.O regulamento e o material de 
apoio estão disponíveis no site www.
viagemdoconhecimento.com.br


