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  Estudantes com Síndrome de 
Down são o tema da mais recente 
dissertação de mestrado resenhada no 
site da APEOESP. Professora da rede 
estadual paulista, Mariângela Carvalho 
Dezotti concluiu em abril a sua disser-
tação em Educação Especial na USP. O 
site do sindicato tem aproximadamen-
te 10.526 page views por dia. Acesse 
você também www.apeoesp.org.br 

 A Fundação Victor Civita publicou 
recentemente duas revistas com estu-
dos e pesquisas educacionais: “Os Ca-
minhos da Coordenação Pedagógica e 
da Formação de Professores” e   “Como 
Escolher um Bom Gestor Escolar”. Veja 
no site www.fvc.org.br/estudos

 Voltado para educadores, o curso 
RPG ou Jogos de Interpretação tem 
como objetivo trabalhar a comunica-
ção através de aventuras temáticas. O 
curso da Pastoral de Comunicação das 
Paulinas será realizado no auditório 
localizado na Rua Dona Inácio Uchôa, 
62, na Vila Mariana. Mais informações: 
(11) 2125-3540.

 O Ciclo de Literatura Vestibular 
e Algo Mais tem debates gratuitos 
aos sábados, na Biblioteca Mário de 
Andrade. Os próximos serão no dia 30 
de julho, sobre Macunaíma de Mário 
de Andrade, e 06 de agosto, sobre A 
Rosa do Povo de Carlos Drummond 
de Andrade. A programação completa 
está no site www.bma.sp.gov.br. A 
Biblioteca fica na Rua da Consolação. 
94, no Centro. Mais informações: (11) 
3256 5270.

Professores do Brasil

A professora Kátia Cristina Pelegrino 
Sellin acaba de lançar o seu primeiro 
livro pela Editora All Print. “Festas do 
Interior” conta, em forma de poesia, a 
história de um casal que vive em meio 
às tradições da vida no campo. Kátia 
leciona na EE Profª Idene Rodrigues 
dos Santos, localizada em Junqueiró-
polis. Confira no site da Editora:  www.
allprinteditora.com.br.

Arte da Periferia
Está em cartaz uma Mostra dedi-

cada à arte produzida na periferia de 
São Paulo. Até o dia 31 de julho, a 
Mostra Militância Teatral na Periferia 
leva o trabalho de sete companhias ao 
tradicional Teatro da USP, localizado na 
Rua Maria Antonia, 294, na Consola-
ção. Os espetáculos são gratuitos e 
acontecem de quarta a domingo. Mais 
informações: (11) 3123 5233.

Você sabia que ...
... entra em vigor em agosto a lei 

federal que determina que a música 
deve ser conteúdo obrigatório no cur-
rículo da Educação Básica? 

A lei 11.769, sancionada em 2008, 
não regulamenta o formato ou con-
teúdo das aulas, dando autonomia 
para que os colégios escolham quais 
atividades serão oferecidas.

Estão abertas as inscrições para o 5º 
Prêmio Professores do Brasil. Iniciativa 
do Ministério da Educação, o Prêmio 
vai destacar experiências pedagógicas 
desenvolvidas por professores de es-
colas públicas em todas as etapas da 
Educação Básica. A ficha de inscrição 
e o regulamento    estão disponíveis 
no site  www.premioprofessoresdo-
brasil.mec.gov.br. 

O ator Milton Gonçalves queria fazer um filme sobre a 
participação de afro-brasileiros na Revolução Constitucionalista 

de 32, e pediu ao jornalista Oswaldo 
Faustino que pesquisasse sobre o 
assunto. O resultado está no livro 
A Legião Negra, que acaba de ser 
lançado pela Selo Negro Edições. 
O romance histórico revela como 
milhares de negros se alistaram 
voluntariamente para lutar contra 
a ditadura de Getúlio Vargas, na 
década de 30. Confira nas livrarias!


