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Associados à APEOESP têm 10% 
de desconto nos cursos oferecidos 
pela Coordenadoria Geral de Especia-
lização, Aperfeiçoamento e Extensão 
da PUC, a Cogeae. Nas próximas se-
manas, começam as aulas dos cursos 
sobre “Cultura Judaica”, na unidade 
de Perdizes, “Português Instrumen-
tal”, na Monte Alegre, e “Literatura e 
Cinema”, na Consolação. Informações 
e inscrições: (11) 3124 9600.

Juventude
 O Itaú Cultural realizou na última 
semana um seminário para apresentar 
a pesquisa “Um Sonho Brasileiro”,que 
traça o perfil do País a partir da pers-
pectiva de jovens de 18 a 24 anos e 
revela: o maior sonho deles é estudar 
e ter um bom emprego. A maioria 
dos jovens tem orgulho de ser brasi-
leiro e não se identifica com partidos 
políticos. O estudo está publicado na 
íntegra no site www.osonhobrasilei-
ro.com.br

 A Ação Educativa acaba de lançar 
um site para estudantes e professores 
com informações sobre ensino médio, 
universidade e inserção profissional. O 
site Tô no Rumo é um desdobramento 
do Projeto Jovens Agentes pelo Direito 
à Educação (JADE). Acesse  http://
www.tonorumo.org.br 

 A Biblioteca de Teses e Dissertações 
do site da APEOESP já conta com 38 
trabalhos. O mais recente destaque é 
a dissertação “O Controle Social da 
Educação Básica Pública: A Atuação 
dos Conselheiros do Fundeb”. O tra-
balho de Marcus Vinicius de Azevedo 
Braga foi apresentado ao Programa 
de Pós Graduação em Educação da 
Universidade Brasília. Confira no site 
do Sindicato.

 A Enciclopédia Britânica acaba de 
estrear a sua versão online. É o Escola 
Online, um portal em português dedi-
cado aos alunos do ensino fundamen-
tal de escolas públicas. Há ferramentas 
de estudo para auxiliar estudantes de 
5 a 11 anos em suas pesquisas e tra-
balhos escolares. É só acessar http://
www.escola.britannica.com.br

Dia-a-Dia da Educação

A EE Francisco Prisco, localizada 
em Ribeirão Pires, acaba de lançar a 
quarta edição da Revista Dia-a-Dia 
da Educação. A publicação divulga o 
trabalho educacional realizado pelos 
alunos e professores da escola pública. 
São atividades realizadas entre 2008 
e 2010 que enfocam o bullying, a 
cidadania e a valorização do esporte. 
Mais informações, na própria escola: 
(11) 4823 4433.

Nas bancas
  A militância 
e a política na 
era digital são o 
destaque da mais 
recente edição da 
Revista Fórum. A 
revista também 
fala sobre traba-
lho escravo e a Alemanha judaica. A 
APEOESP integra o Conselho Editorial 
da Revista Fórum. Confira !

 A edição de agosto da Revista 
Carta na Escola traz reportagem de 
capa sobre a importância da Educação 
Sexual nas escolas. É que, 30 anos após 
a descoberta do vírus HIV, os jovens 
formam o grupo mais vulnerável à 
Aids. A APEOESP é uma das apoiadoras 
da Carta na Escola. À Revista está à 
venda nas bancas por R$ 6,90.

A PUC de São Paulo 
completa 65 anos de 
atividade nesta segunda-
feira, 22 de agosto. Para 
comemorar a data, a 
Universidade lança um livro 
e um hotsite amanhã, em 
cerimônia no Tuca, a partir 
das 19h30. O livro "65 anos 
de história, tradição e 
vanguardismo: 1946-2011", 
realizado em parceria com 
a Educ, conta a trajetória 
da Universidade. Já o novo 
site traz, além da história,  
a programação destes 65 
anos da Universidade. 
Confira www.pucsp.
br/65anos/


