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Desconto para 
associados

O musical “O 
Màgico de Oz” 
volta ao Teatro 
Ressurreição, que 
oferece ingressos 
a preços especiais 
para os associados à APEOESP. O 
espetáculo sobre a garota Dorothy, 
levada à Terra de Oz por um furacão, é 
inspirado no clássico do escritor Lyman 
Frank Baum. Sessões aos domingos, às 
15h00. Os ingressos custam R$ 60,00, 
mas professores da APEOESP pagam 
R$ 20.00. O Teatro Ressurreição fica na 
Rua dos Jornalistas, 123, no Jabaquara.

Ler é uma Viagem!

O Programa “Ler é uma Viagem” 
está levando o Projeto Dom Quixote a 
escolas de todo o País. Através da escri-
ta de cartas, o projeto propõe imersão 
no texto e estimula a criatividade. Os 
professores têm acesso a ferramentas 
pedagógicas para dar continuidade à 
experiência em sala de aula. Conheça o 
método através das oficinas disponíveis 
no site .www.lereumaviagem.com.br

Cultura de Paz
Sob o tema “Pesquisa - Caminho 

para a aprendizagem significativa: uma 
visão além do intelecto”, a Legião da 
Boa Vontade vai realizar em julho o 
seu 14º Congresso Internacional de 
Educação. Serão palestras e oficinas 
pedagógicas voltadas à promoção 
de Cultura de Paz. Mais informações 
através do telefone (11) 3225 4590 ou 
do e-mail iejpn@lbv.org.br.

No coração da Floresta
A Mídia Nin-

ja produziu um 
documentár io 
sobre a expedi-
ção que percor-
reu parte do Território Yanomani, em 
Roraima. A expedição de 15 dias pelo 
coração da Floresta Amazônica contou 
com a participação de oito indíge-
nas Yanomami, dois indigenistas do 
Instituto Socioambiental (ISA) e dois 
comunicadores, da Mídia NINJA e do 
12PM Photographic. O projeto está 
disponível no site http://expedicaoya-
nomami.socioambiental.org/

Casa Brasileira

 Ao diferentes modelos de habitação 
no Brasil são o tema da exposição “Casa 
Brasileira”, que acaba de estrear na Caixa 
Cultural São Paulo. São 60 obras dos mais 
importantes arquitetos brasileiros, como 
croquis, plantas, fotografias e ilustrações 
de talentos como Oscar Niemeyer, Lina 
Bo Bardi e Ramos de Azevedo. “Casa 
Brasileira” fica em cartaz de terça a do-
mingo. A Caixa Cultural fica na Praça da 
Sé, 111, A entrada é franca.

Congresso de Educação
 A Unesp reali-

za em julho, em seu 
câmpus de Bauru, 
a 5ª edição do seu 

Congresso Brasileiro de Educação, O 
tema será 'Pesquisa e Formação de Pro-
fessores: políticas e programas' . Mais 
informações no site da Universidade: 
http://www.fc.unesp.br/ 

Web Sindical: Depois de um perí-
odo fora do ar, a Rádio Web Sindical 
voltou com sua programação dedicada 
aos trabalhadores. A Rádio pode ser 
sintonizada através do site  www.
agenciasindical.com.br

“Direito à Qualidade na 
Educação Básica: Teoria e 
Crítica” é resultado da tese 
de doutorado do professor 
e jurista Salomão Ximenes e 
da sua trajetória em defesa 
da escola pública e dos 
direitos humanos. Publicado 
pela Editora Quartier 
Latin, com o apoio da Ação 
Educativa, o livro aprofunda 
o debate sobre as políticas 
de promoção da qualidade 
na educação. 

Já “Alfabetização de 
Adultos: Leitura e Produção 
e Textos”, resultado da 
dissertação de mestrado da 
pedagoga Marta Durante, 
foi selecionado pelo FNDE 
para a alfabetização de 
jovens e adultos em escolas 
públicas de todo o País.


