Secretaria Municipal de Educação
na 21ª Bienal Internacional do Livro
Relatório de Pautas Positivas
Rádio
(6 matérias)
CBN - Mais SP com Gilberto Dimenstein: Professores da rede pública ganharão vale
para comprar livros na Bienal
(Fonte: Rádio CBN AM - SP - CBN São Paulo - 06/08/2010 10:38 - Duração: 05m54s )
Dimenstein comenta sobre as atrações da Bienal do Livro e afirma que cada professor
ganhará R$ 50 da Prefeitura para gastar lá.
http://pmsp.boxnet.com.br/visualizar/Radio.aspx?ID=14278350&ID_MESA=896
Boa Nova - Imprensa Jovem invade a programação
Rádio Boa Nova 1450AM – 13/08/2010 – 15h – 10m
Jovens jornalistas participaram ao vivo na rádio, que tem um estande na Bienal.
CBN - Mais São Paulo, com Gilberto Dimenstein: professores municipais receberão
vale-compras de livros
(Fonte: Rádio CBN AM - SP - CBN São Paulo - 13/08/2010 10:40 - Duração: 06m04s )
Na Bienal do Livro, uma oficina para professores deve ensinar a usar a literarura em sala
de aula. A Secretaria Municipal da Educação lanço um programa no qual cada professor
terá um vale-compras de livros de R$ 50,00 para comprar o livro que quiser.
http://pmsp.boxnet.com.br/visualizar/Radio.aspx?ID=14341460&ID_MESA=896
Eldorado - Entevista com Carlos Lima sobre a Bienal do Livro
(Fonte: Rádio Eldorado AM - SP - Eldorado Cultura - 17/08/2010 09:38 - Duração:
13m46s )
O Coordenador de Educomunicação da Secretaria de Comunicação, Carlos Lima, fala
sobre a participação das crianças na Bienal do Livro em São Paulo.. A novidade deste
ano fica por conta da participação de crianças com deficiencia auditiva. Elas
desenvolverão atividades e os resultados serão publicados no blog e na rádio das
escolas.
http://pmsp.boxnet.com.br/visualizar/Radio.aspx?ID=14369653&ID_MESA=5
Gazeta AM - Imprensa Jovem na Bienal
Rádio Gazeta AM – Tarde Gazeta – 18/08/2010 – Duração13m
Entrevista com Professor Carlos sobre cobertura dos alunos da Imprensa Jovem durante
a Bienal do Livro.
Eldorado - Alunos surdos da Helen Keller produzem vídeo em Libras
Rádio Eldorado AM (SP) - Eldorado Cultura - 20/08/2010 - 10:45 – 11m15s
Entrevista com professora Mônica Conforto sobre o trabalho da escola e como foi a
cobertura da Bienal feita por um grupo de alunos da unidade.
http://pmsp.boxnet.com.br/visualizar/Radio.aspx?ID=14405527&ID_MESA=5

TVs
(5 matérias)
Globo - Alunos de uma escola municipal visitaram a Bienal do Livro
(Fonte: TV GLOBO - Bom Dia São Paulo - 17/08/2010 06:10 - Duração: 02m55s )
A repórter Daiana Garbin acompanhou a visita de quarenta de estudantes de uma escola
municipal de São Paulo à Bienal do Livro. Os alunos dançaram, cantaram, assistiram a
peças teatrais e compraram livros.
http://pmsp.boxnet.com.br/visualizar/TV.aspx?ID=14366716&ID_MESA=896
Globo News - Música e teatro divertem as crianças na Bienal do Livro
(Fonte: GLOBO NEWS. - Em Cima da Hora - 17/08/2010 08:00 - Duração: 02m45s )
A repórter Daiana Garbin acompanhou a visita de quarenta de estudantes de uma escola
municipal de São Paulo à Bienal do Livro. Os alunos dançaram, cantaram, assistiram a
peças teatrais e compraram livros.
http://pmsp.boxnet.com.br/visualizar/TV.aspx?ID=14368531&ID_MESA=896
Cultura - Jornalistas mirins retratam a Bienal do Livro de SP
TV Cultura - Jornal da Cultura – 17/08/2010 – 2m26s
http://pmsp.boxnet.com.br/visualizar/TV.aspx?ID=14375908&ID_MESA=5
Futura - Alunos do Imprensa Jovem fazem cobertura da Bienal do Livro
(Fonte: FUTURA - Jornal Futura - 20/08/2010 17:00 - Duração: 04m03s )
Alunos da rede municipal de ensino participam da Bienal do Livro em São Paulo. Eles
participam do programa Imprensa Jovem, que visa reforçar a aprendizagem por meio da
prática do jornalismo. Entre os entrevistado. Os alunos chegaram a entrevista o secretário
Alexandre Schneider e o governador Alberto Goldman. As reportagens serão publicas em
um blog.
http://pmsp.boxnet.com.br/visualizar/TV.aspx?ID=14408714&ID_MESA=5

TV Câmara - Alunos das redes públicas de SP viram repórteres mirim na Bienal
Internacional do Livro
(Fonte: TV CÂMARA - Grande Jornal - 19/08/2010 12:00 - Duração: 05m35s )
Link: http://pmsp.boxnet.com.br/visualizar/TV.aspx?ID=14384328&ID_MESA=5

Web
(15 matérias)

VOCÊ ESTÁ AQUI

Jornalistas mirins farão cobertura ao vivo da Bienal

Jornalistas mirins farão cobertura ao vivo da Bienal
Fonte: Portal da Secretaria Municipal de Educação (São Paulo)
06/08/2010 - 11:04

Quem não puder ir à Bienal do Livro de 2010 terá a oportunidade de acompanhar
lançamentos, bate-papos com escritores, as impressões dos visitantes e as diversas
surpresas do mundo literário se estiver conectado aos alunos das escolas municipais de
São Paulo. Cerca de 300 jornalistas mirins estarão, por duas semanas, registrando em
fotos, vídeos e noticiando via webrádio e twitter todas as novidades de um dos maiores
eventos literários do Brasil.
A cobertura ao vivo ocorrerá entre 9 e 16 horas pelo blog
http://noarimprensajovem.blogspot.com/ e pelos twitters @alunoreporter e
@nasondasdoradio. A equipe de reportagem, que tem entre 5 e 14 anos, terá um estúdio
montado no estande da Secretaria Municipal de Educação onde serão realizadas
entrevistas ao vivo para a webrádio, além da edição e publicação das notícias.
As atividades de educomunicação visam articular práticas de ensino por meio de
diferentes formas de veiculação, como rádio, TV, jornal e internet. Uma mostra desse
trabalho poderá ser conhecida em dez oficinas abertas ao público que a Secretaria
realizará durante a feira, focando o uso da mídia para o desenvolvimento da leitura e da
escrita. Veja a programação completa no blog da Imprensa Jovem!

http://www.cca.eca.usp.br/node/320

Jornalistas mirins farão cobertura ao vivo da Bienal do Livro
10 de Agosto de 2010

Durante duas semanas, cerca de 300 jornalistas mirins registrarão em fotos, vídeos
e noticiando via webrádio e twitter todas as novidades da 21ª Bienal Internacional
do Livro, que começa nesta quinta-feira (12/08), no Pavilhão do Anhembi.
Quem não puder ir à 21ª Bienal Internacional do Livro, que começa nesta quinta-feira, dia
12, terá a oportunidade de acompanhar os lançamentos, os bate-papos com escritores, as
impressões dos visitantes e as diversas surpresas do mundo literário se estiver conectado
com os alunos das escolas municipais de São Paulo. Durante duas semanas, cerca de
300 jornalistas mirins estarão registrando em fotos, vídeos e noticiando via webrádio e
twitter todas as novidades de um dos maiores eventos literários do Brasil.
A cobertura ao vivo ocorrerá entre as 9h e as 16h pelo
blog http://noarimprensajovem.blogspot.com/ e pelos twitters @alunoreporter e
@nasondasdoradio. A equipe de reportagem, formada por crianças entre 5 e 14 anos,
terá um estúdio montado no estande da Secretaria Municipal de Educação (SME) onde
serão realizadas entrevistas ao vivo para a webrádio, além da edição e publicação das
notícias.
As atividades de educomunicação visam articular práticas de ensino por meio de
diferentes formas de veiculação, como rádio, TV, jornal e internet. Uma mostra desse
trabalho poderá ser conhecida em dez oficinas abertas ao público que a SME realizará
durante a feira, focando o uso da mídia para o desenvolvimento da leitura e da escrita.
A secretaria programou diversas ações que serão realizadas durante a Bienal, entre elas
visitas monitoradas para alunos e vale-livros para os professores, que podem aumentar
seu desconto usando o Cartão do Educador. Os investimentos chegam a R$ 2 milhões.
Confira no site todas as atividades para alunos e professores, além da programação
completa do estande, que é aberta a todos os visitantes da feira.

http://www.jusbrasil.com.br/politica/5486295/jornalistas-mirins-farao-cobertura-ao-vivo-da-bienal-dolivro

Alunos surdos fazem cobertura jornalística da Bienal do Livro
11 de Agosto de 2010

Os alunos surdos da Escola Municipal de Educação Especial Helen Keller farão a
cobertura e produzirão vídeos em Libras com as notícias da 21ª Bienal Internacional
do Livro, que será aberta nesta quinta-feira (12/08).
Durante a 21ª Bienal Internacional do Livro, que será aberta nesta quinta-feira (12/08),
alunos surdos da Escola Municipal de Educação Especial (EMEE) Helen Keller, localizada
na Zona Sul da Capital, farão a cobertura e produzirão vídeos em Língua Brasileira de
Sinais (Libras) com as notícias do evento. Os estudantes, com idades entre 16 e 30 anos,
fazem parte do projeto Nas Ondas do Rádio - Vídeo Libras HK, que integra o programa de
educomunicação da Secretaria Municipal de Educação.
Eles estarão na Bienal no dia 17 de agosto (terça-feira) e realizarão entrevistas,
conhecerão lançamentos literários e acompanharão bate-papos com autores. O resultado
deste trabalho fará parte do conteúdo do blog da Helen Keller e poderá ser acessado pelo
blog http://surdohk.blogspot.com.
As atividades de educomunicação visam a articular práticas de ensino por meio de
diferentes formas de veiculação, como rádio, TV, jornal e internet. Uma mostra desse
trabalho poderá ser vista em dez oficinas abertas ao público que a Secretaria Municipal
de Educação realizará durante a feira, focando o uso da mídia para o desenvolvimento da
leitura e da escrita.
A secretaria programou outras ações que serão desenvolvidas durante a Bienal, entre
elas visitas monitoradas para alunos e vale-livros para os professores, que podem
aumentar seu desconto usando o Cartão do Educador. Os investimentos chegam a R$ 2
milhões.
Confira no portal da Prefeitura todas as atividades para alunos e professores, além da
programação completa do estande, que é aberta a todos os visitantes da feira.

http://www.jusbrasil.com.br/politica/5495994/alunos-surdos-fazem-cobertura-jornalistica-da-bienal-dolivro

Secretaria de Educação promove oficinas gratuitas na Bienal do Livro
11 de Agosto de 2010
A Secretaria de Educação, além de levar os professores e alunos à 21ª Bienal
Internacional do Livro, terá um estande próprio no evento. Os espaço conta com
uma programação especial com atividades para crianças, jovens e professores.
Confira a programação completa.
Está tudo pronto para que a Secretaria Municipal de Educação participe da 21ª Bienal
Internacional do Livro. Na feira, de 12 a 22 de agosto, estão programadas diversas ações,
entre elas visitas monitoradas para alunos e vales-livro para os professores. Os
investimentos chegam a R$ 2 milhões. O estande da Secretaria conta com uma
programação especial aberta a todos os visitantes. Confira as oficinas que serão
realizadas no espaço:

Quinta-feira - 12 de agosto
16h30 às 17h30
Um outro olhar: O mundo visto pelas pessoas com baixa visão
A idéia é desenvolver uma atividade de pintura com óculos que simulam como a pessoa
com baixa visão enxerga. Com relatos de experiências, a oficina - realizada pela
Professora Mariluci Campos Colacio - também mostrará aos professores e ao publico
como adaptar melhor o ambiente às pessoas com este tipo de deficiência visual.
18h às 19h
Blog na Sala de Leitura
O workshop abordará estratégias e recursos da internet que podem ser utilizadas no
desenvolvimento e incentivo à leitura e escrita. A utilização de algumas ferramentas
possibilita a mobilização, troca, interação de experiências reforçando o interesse pelos
livros e a expressão escrita. Entre os temas abordados pela Professora Maria Salete
Soares estarão as estratégias de abordagens do livro e a criação de uma rede de leitura.
19h30 às 20h30
Como criar uma rádio escolar usando o computador
O workshop, realizado pelo Professor Carlos Alberto Mendes de Lima (Coordenador do
Programa Nas Ondas do Rádio), apresentará técnicas e informações que podem ajudar o
profissional a transformar o computador em uma estação de rádio. Entre os temas
abordados está a utilização de softwares gratuitos para a realização do trabalho.

Sexta-feira - 13 de agosto
18h às 19h
Criando poesia visual por meio de vídeos
Durante a oficina, os participantes conhecerão os conceitos de edição de imagens e
montagem do vídeo e aprenderão como o texto é importante na criação audiovisual. As
técnicas de cortes, transições e a finalização também estão entre os temas que serão
abordados pelo professor Marciel Aparecido Consani.

Sábado - 14 de agosto
10h30 às 11h30
Máscaras com papelagem
Durante a oficina os participantes aprenderão a confeccionar máscaras a partir da técnica
de papelagem - que é a construção de peças utilizando o papel e complementando com
outros materiais, entre eles garrafas plásticas, tampinhas e pratos de papel. Cada um
receberá uma apostila e uma máscara semipronta para acompanhar as explanações
sobre as diversas etapas do trabalho.
12h às 13h
Oficina de xadrez
Realizada pelo setor Xadrez Movimento Educativo a oficina abordará as regras básicas
do jogo, os benefícios que traz ao enxadrista e a história do esporte, desde suas origens,
passando pela prática na Índia, Pérsia e Arábia, até os dias atuais.
19h30 às 20h30
Produção de vídeo em sala de aula
Com o intuito de introduzir os participantes na linguagem audiovisual, o professor Evandro
César dos Santos vai apresentar noções básicas de roteiro, pré-produção, produção,
filmagem e edição de vídeo. Alguns vídeo produzidos em escolas e relatos de experiência
mostrarão também como o vídeo pode ser utilizado para agregar diversas disciplinas ou
como uma ferramenta de avaliação.

Domingo - 15 de agosto
14h às 15h
Educomunicação e a cultura afro
O workshop será baseado em conceitos de educomunicação - que tem como fundamento
utilizar as ferramentas e linguagens comunicativas, como rádio e internet, em prol da
educação. A jornalista Paola Prandini, especialista em Gestão da Comunicação, abordará
o uso das tecnologias principalmente no ensino da história e da cultura afrobrasileira.

17h às 18h
As Luzes Escolares - Fotografia na sala de Aula
O encontro mostrará como a fotografia pode ser utilizada em sala de aula para
complementar o conteúdo trabalhado nas disciplinas. Além disso, o professor Carlos
Eduardo Fernandes discutirá com os presentes como a produção dessas imagens pode
ajudar o educador a entender o mundo visto pelo aluno.
19h30 às 20h30
Blog educomunicativo na escola
O workshop visa orientar os participantes sobre o uso do blog em sala de aula. Durante a
oficina, os presentes aprenderão passo a passo as formas para criar um blog, definindo
toda a parte estrutural e visual da página. Além disso, as formas de produção de fotos e
vídeo e os meios de publicá-los no blog também serão abordados.

Segunda-feira - 16 de agosto
12h às 13h
Oficina de desenhos com Eduardo Vetillo
O ilustrador Eduardo Vetillo falará aos participantes sobre as técnicas de criação e
execução de ilustrações. O foco deste encontro serão os desenhos feitos para livros
infanto-juvenis.
14h às 15h
Recursos adaptados para pessoas com limitação motora
Durante o encontro, a professora Raquel Gomes explicará a importância desses recursos
para que os alunos com algum tipo de limitação motora possam realizar plenamente as
atividades. Os participantes aprenderão a construir uma tesoura adaptada que auxilia
jovens e crianças na construção de trabalhos.

Terça-feira - 18 de agosto
15h30 às 16h30
Oficina de rimas
José Santos, autor de vários livros de poesia para crianças e jovens, conversará com os
participantes sobre os diferentes tipos de classificação das rimas e como constrói suas
produções. Além disso, escolherá junto com grupo um tema para trabalhar uma criação
coletiva durante o workshop.
18h às 19h
Máscaras com papelagem

Durante a oficina os participantes aprenderão a confeccionar máscaras a partir da técnica
de papelagem - que é a construção de peças utilizando o papel e complementando com
outros materiais, entre eles garrafas plásticas, tampinhas e pratos de papel. Cada um
receberá uma apostila e uma máscara semipronta para acompanhar as explanações
sobre as diversas etapas do trabalho.

Sexta-feira - 20 de agosto
17h às 18h
Leitura para crianças surdas
A oficina irá abordar o processo educativo por meio de diferentes concepções de
linguagem. Além disso, a professora Silvana Drago falará sobre o papel das Libras na
compreensão da leitura feita por alunos surdos.

Sábado - 21 de agosto
10h30 às 11h30
Oficina de xadrez
Realizada pelo setor Xadrez Movimento Educativo a oficina abordará as regras básicas
do jogo, os benefícios que traz ao enxadrista e a história do esporte, desde suas origens,
passando pela prática na Índia, Pérsia e Arábia, até os dias atuais.
17h às 18h
Criando radionovelas literárias
Este workshop mostrará os passos para a produção de uma radionovela. Uma adaptação
literária será o ponto de partida para abordar técnicas de gravação, edição e postagem na
web e no blog. Roteiro para radionovela, sonoplastia, locução e interpretação e o uso da
radionovela na sala de aula também serão apresentados aos participantes pela
professora Eveline Stela de Araújo.
19h30 às 20h30
Podcast escolar
Os podcasts são arquivos de áudio transmitidos via internet e durante essa oficina os
participantes aprenderão a criar uma rádio escolar online, na qual poderão divulgar
programas, entrevistas e outras produções. O professor Carlos Alberto Mendes de Lima
(Coordenador do Programa Nas Ondas do Rádio) também falará sobre a finalidade do
podcast na escola, como publica-lo, meios de divulgação e produção de conteúdo.

Domingo - 22 de agosto
10h30 às 11h30

Máscaras com papelagem
Durante a oficina os participantes aprenderão a confeccionar máscaras a partir da técnica
de papelagem - que é a construção de peças utilizando o papel e complementando com
outros materiais, entre eles garrafas plásticas, tampinhas e pratos de papel. Cada um
receberá uma apostila e uma máscara semipronta para acompanhar as explanações
sobre as diversas etapas do trabalho.
17h às 18h
Cinema e vídeo nas aulas
O conteúdo do workshop visa estimular a realização de animações e documentários
durante as aulas de variadas disciplinas. Para isso, o professor Carlos Eduardo
Fernandes falará sobre a produção de vídeos com a participação e criação dos alunos.
Confira a programação completa do estande da Secretaria de Educação

http://www.jusbrasil.com.br/politica/5499554/secretaria-de-educacao-promove-oficinas-gratuitas-nabienal-do-livro

SP: alunos e professores municipais visitarão a Bienal do Livro
11 de agosto de 2010 • 15h46
Entre os dias 12 e 22 de agosto, a cidade de São Paulo vai receber a 21ª Bienal
Internacional do Livro. A Secretaria Municipal de Educação (SME), parceira do evento,
programou diversas atividades, como visitas monitoradas para alunos e vales-livro para
os professores, que podem aumentar seu desconto usando o Cartão do Educador. Os
investimentos chegam a R$ 2 milhões.
No estande da Secretaria, os visitantes poderão conhecer algumas das ações de fomento
à leitura realizadas durante todo o ano nas escolas municipais e votar na melhor
ilustração do concurso "Eu me Lembro". O vencedor vai ilustrar a capa do livro de
poesias, contos e crônicas com obras de profissionais da Educação, escolhidos no
"Concurso Literário Valeu, Professor 2010".
Trinta mil alunos de escolas municipais de Ensino Fundamental (EMEF), Ensino Médio
(EMEFM), Educação Especial (EMEE) e de Jovens e Adultos (EJA) visitarão a Bienal.
Cada turma, com 40 alunos, sairá de sua unidade acompanhada por dois professores. Ao
chegar ao Pavilhão do Anhembi, os estudantes serão recebidos por dois monitores do
evento, receberão vales de R$ 5 para compra de livros e terão acesso à feira por uma
entrada exclusiva. Um acordo entre a Secretaria e editoras permitirá que os alunos
encontrem obras no valor do tíquete nos estandes.
As visitas serão realizadas de segunda a sexta-feira e terão 2 horas de duração. Serão
seis mil alunos por dia. O objetivo da ação é estimular o gosto pela leitura, o interesse por
novos autores e aproximar os alunos da literatura. Além da oportunidade que os
estudantes terão de visitar um dos maiores eventos literários do País.
Para mostrar ao público os trabalhos de incentivo à leitura realizados em toda a Rede
Municipal de Ensino, a Secretaria terá um estande de 200 metros quadrados dividido em
diferentes espaços. Em uma pequena Sala de Leitura, professores orientadores desses
espaços falarão um pouco sobre o trabalho que realizam.
Em outra área, um grupo de 120 alunos da Imprensa Jovem, integrantes do programa nas
Ondas do Rádio, fará entrevistas, transmissões ao vivo para suas rádios escolares e
incluirá notícias sobre a Bienal nos blogs e redes sociais. Os novos Cadernos de Apoio e
Aprendizagem para os alunos e os Guias de Trabalho Pedagógico para professores,
produzidos em parceria com a Fundação Padre Anchieta, também serão expostos
durante a feira.
No centro do estande, uma grande estante vai expor todos os títulos que fazem parte do
Minha Biblioteca. O projeto, que é inédito no país, permite que as crianças matriculadas
no Ensino Fundamental formem uma biblioteca pessoal e familiar. Até então, obras de
literatura chegavam apenas às bibliotecas das escolas, mas nunca diretamente aos
estudantes. O lançamento oficial da 4ª edição do programa também será feito durante a
Bienal.

Professores
No mês de julho, os educadores da rede fizeram inscrição para receber um dos 10 mil
vales-livro entregues pela Secretaria. O professor cadastrado deverá ir até um guichê
especial na entrada da Bienal e apresentar o RG para receber o valor de R$ 50 em
tíquetes do evento que poderão ser gastos em qualquer estande.
Além disso, o valor pode ser ampliado para R$ 60,00 com o uso do Cartão do Educador ¿
lançado em 2009, que permite que os educadores comprem livros com 20% de desconto
na maioria das livrarias da cidade. O cartão será aceito em uma série de estandes,
identificados como parceiros.
Confira a programação completa das atividades para alunos e professores e a
programação completa do estande da Secretaria no www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br.
http://noticias.terra.com.br/educacao/noticias/0,,OI4617750-EI8266,00SP+alunos+e+professores+municipais+visitarao+a+Bienal+do+Livro.html

Foto: Eduardo Enomoto/Futura Press

http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2010/noticias/0,,OI4619748-EI15341,00Na+Bienal+Alckmin+promete+uma+biblioteca+por+municipio+em+SP.html#tphotos

Na Bienal, Alckmin promete uma biblioteca por município em SP
12 de agosto de 2010 • 14h44 • atualizado às 16h50
Na Bienal, o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin,
cumprimentou alguns personagens
LEANDRO BASTOS
Direto de São Paulo

O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse em entrevista,
durante visita à Bienal do Livro, que implantará uma biblioteca por município em todo
Estado. "Faltam 35 municípios, todos os 645 terão uma biblioteca (...) É importante
também que as bibliotecas sejam informatizadas e abram aos sábados e domingos",
afirmou.

Perguntado pelo Terra sobre como está sua preparação para o debate na Rede
Bandeirantes, na noite desta quinta-feira (12), Alckmin disse: "estamos revisando as
questões do nosso programa de governo".
O tucano disse que assistiu à entrevista feita pelo Jornal Nacional com Serra, candidato à
presidência, e afirmou que o colega de partido foi "muito bem".
Durante a visita, Alckmin passeou pela feira, encontrou-se com o governador de São
Paulo, Alberto Goldman (PSDB), entrou em alguns stands e cumprimentou eleitores. Na
caminhada, além de falar com a imprensa, o candidato também se dirigiu às crianças do
Projeto Imprensa Jovem, da Prefeitura de São Paulo. Com elas, durante uma "mini
coletiva", Alckmin falou da importância da literatura e citou o escritor Monteiro Lobato.
Alckmin foi chamado de governador por uma moça vestida de Cinderela, personagem que
circulava na Bienal. Em seguida, ela se corrigiu dizendo que ele é candidato, mas "que no
mundo das fantasias é tudo é diferente".
A 21ª Bienal Internacional do Livro é realizada no Centro de Exposições do Anhembi, na
capital. A feira oferece, além de livros, uma programação cultural desenvolvida para
despertar o gosto pela leitura entre crianças, jovens e adultos. O evento será encerrado
no domingo (22).

http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2010/noticias/0,,OI4619748-EI15341,00Na+Bienal+Alckmin+promete+uma+biblioteca+por+municipio+em+SP.html#tarticle

11/08/2010
Alunos e professores da rede municipal visitam a Bienal do Livro

Entre os dias 12 e 22 de agosto, a cidade de São Paulo recebe a 21ª Bienal Internacional
do Livro. A Secretaria Municipal de Educação (SME), parceira do evento, já programou
diversas ações, como visitas monitoradas para alunos e vales-livro para os professores,
que podem aumentar seu desconto usando o Cartão do Educador. Os investimentos
chegam a R$ 2 milhões.
Além disso, no estande da Secretaria, os visitantes poderão conhecer algumas das ações
de fomento à leitura realizadas durante todo o ano nas escolas municipais e votar na
melhor ilustração do concurso Eu me Lembro. O vencedor vai ilustrar a capa do livro de
poesias, contos e crônicas com obras de profissionais da Educação, escolhidos no
Concurso Literário Valeu, Professor 2010.
Trinta mil alunos de escolas municipais de Ensino Fundamental (EMEF), Ensino Médio
(EMEFM), Educação Especial (EMEE) e de Jovens e Adultos (EJA) visitarão a Bienal.
Cada turma, com 40 alunos, sairá de sua unidade acompanhada por dois professores. Ao
chegar ao Pavilhão do Anhembi, os estudantes serão recebidos por dois monitores do
evento, receberão vales de R$ 5 para compra de livros e terão acesso à feira por uma
entrada exclusiva. Um acordo entre a Secretaria e editoras permitirá que os alunos
encontrem obras no valor do tíquete nos estandes.
As visitas serão realizadas de segunda a sexta-feira e terão 2 horas de duração. Serão 6
mil alunos por dia. O objetivo da ação é estimular o gosto pela leitura, o interesse por
novos autores e aproximar os alunos da literatura. Além da oportunidade que os
estudantes terão de visitar um dos maiores eventos literários do País.
Professores - No mês de julho, os educadores da rede fizeram inscrição para receber um
dos 10 mil vales-livro entregues pela Secretaria. O educador cadastrado irá até um guichê
especial na entrada da Bienal, apresentará o RG e receberá o valor de R$ 50 em tíquetes
do evento que podem ser gastos em qualquer estande. Além disso, o valor pode ser
ampliado para R$ 60,00 com o uso do Cartão do Educador - lançado em 2009, que
permite que os educadores comprem livros com 20% de desconto na maioria das livrarias
da cidade. O cartão será aceito em uma série de estandes, identificados como parceiros.

Para mostrar ao público os trabalhos de incentivo à leitura realizados em toda a Rede
Municipal de Ensino, a Secretaria terá um estande de 200 metros quadrados dividido em
diferentes espaços. Em uma pequena Sala de Leitura, professores orientadores desses
espaços falarão um pouco sobre o trabalho que realizam. Em outra área, um grupo de
120 alunos da Imprensa Jovem, integrantes do programa nas Ondas do Rádio, fará
entrevistas, transmissões ao vivo para suas rádios escolares e incluirá notícias sobre a
Bienal nos blogs e redes sociais. Os novos Cadernos de Apoio e Aprendizagem para os
alunos e os Guias de Trabalho Pedagógico para professores, produzidos em parceria com
a Fundação Padre Anchieta, também serão expostos durante a feira.
No centro do estande, uma grande estante vai expor todos os títulos que fazem parte do
Minha Biblioteca. O projeto, que é inédito no país, permite que as crianças matriculadas
no Ensino Fundamental formem uma biblioteca pessoal e familiar, fazendo de São Paulo
uma cidade de leitores. Até então, obras de literatura chegavam apenas às bibliotecas
das escolas, mas nunca diretamente aos estudantes. O lançamento oficial da 4ª edição
do programa também será feito durante a Bienal.
Concurso Literário - Com o objetivo de revelar novos talentos literários entre os
profissionais da rede, o concurso contou com a participação de Professores,
Coordenadores Pedagógicos, Assistentes de Direção, Diretores de Escola e Supervisores
Escolares (ativos ou aposentados). Poesias, contos e crônicas foram os gêneros
escolhidos para as obras produzidas pelos educadores, que puderam participar com até
um trabalho por categoria. Os 53 trabalhos vencedores farão parte do livro Eu me lembro,
a ser lançado em 22 de outubro, na abertura do Valeu, Professor 2010. A capa do livro
será escolhida por voto direto durante a 21ª Bienal Internacional do Livro. Alunos,
professores e visitantes poderão votar em uma das quatro ilustrações finalistas. A
vencedora será anunciada no último dia de evento. O livro Eu me lembro, com 40
poesias, 5 contos e 8 crônicas, terá 6 mil exemplares e será distribuído gratuitamente

http://www.radiorecord.com.br/2009/reporter_record.asp?id=10836

bienal
Secretaria Municipal de Educação promove oficinas gratuitas na Bienal do Livro
da Redação em 12/08/10
De 12 a 22 de agosto, a Secretaria Municipal de Educação promove diversas ações na
Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
O estande da Secretaria conta com uma programação especial aberta a todos os
visitantes. Confira as oficinas que serão realizadas no espaço:
Dia 12 de agosto – 16h30 às 17h30
Um outro olhar: O mundo visto pelas pessoas com baixa visão
A idéia é desenvolver uma atividade de pintura com óculos que simulam como a pessoa
com baixa visão enxerga. Com relatos de experiências, a oficina também mostra aos
professores e ao público como adaptar melhor o ambiente às pessoas com este tipo de
deficiência visual.
Dia 12 de agosto – 18h às 19h
Blog na Sala de Leitura
O workshop aborda estratégias e recursos da internet que podem ser utilizadas no
desenvolvimento e incentivo à leitura e escrita. Entre os temas estão as estratégias de
abordagens do livro e a criação de uma rede de leitura.
Dia 12 de agosto – 19h30 às 20h30
Como criar uma rádio escolar usando o computador
O workshop apresenta técnicas e informações que podem ajudar o profissional a
transformar o computador em uma estação de rádio. Entre os temas abordados está a
utilização de softwares gratuitos para a realização do trabalho.
Dia 13 de agosto – 18h às 19h
Criando poesia visual por meio de vídeos
Durante a oficina, os participantes conhecem os conceitos de edição de imagens e
montagem do vídeo e aprendem como o texto é importante na criação audiovisual. As

técnicas de cortes, transições e a finalização também estão entre os temas que serão
abordados.
Dia 14 de agosto – 10h30 às 11h30
Dia 18 de agosto – 18 às 19h
Dia 22 de agosto – 10h30 às 11h30
Máscaras com papelagem
Durante a oficina os participantes aprendem a confeccionar máscaras a partir da técnica
de papelagem – que é a construção de peças utilizando o papel e complementando com
outros materiais, entre eles garrafas plásticas, tampinhas e pratos de papel.
Dia 14 de agosto – 12h às 13h
Dia 21 de agosto – 10h30 às 11h30
Oficina de xadrez
Realizada pelo setor Xadrez Movimento Educativo, a oficina aborda as regras básicas do
jogo, os benefícios que traz ao enxadrista e a história do esporte, desde suas origens,
passando pela prática na Índia, Pérsia e Arábia, até os dias atuais.
Dia 14 de agosto – 19h30 às 20h30
Produção de vídeo em sala de aula
Com o intuito de introduzir os participantes na linguagem audiovisual, são apresentadas
noções básicas de roteiro, pré-produção, produção, filmagem e edição de vídeo.
Dia 15 de agosto – 14h às 15h
Educomunicação e a cultura afro
O workshop se baseia em conceitos de educomunicação e aborda o uso das tecnologias
principalmente no ensino da história e da cultura afrobrasileira.
Dia 15 de agosto – 17h às 18h
As Luzes Escolares – Fotografia na sala de Aula
O encontro mostra como a fotografia pode ser utilizada em sala de aula para
complementar o conteúdo trabalhado nas disciplinas. Os presentes ainda discutem como
a produção dessas imagens pode ajudar o educador a entender o mundo visto pelo aluno.
Dia 15 de agosto – 19h30 às 20h30
Blog educomunicativo na escola

O workshop visa orientar os participantes sobre o uso do blog em sala de aula. Durante a
oficina, os presentes aprendem passo a passo as formas para criar um blog, definindo
toda a parte estrutural e visual da página.
Dia 16 de agosto – 12h às 13h
Oficina de desenhos com Eduardo Vetillo
O ilustrador Eduardo Vetillo fala aos participantes sobre as técnicas de criação e
execução de ilustrações. O foco deste encontro são os desenhos feitos para livros infantojuvenis.
Dia 16 de agosto – 14h às 15h
Recursos adaptados para pessoas com limitação motora
Durante o encontro entende-se a importância de recursos adaptados para que alunos
com algum tipo de limitação motora possam realizar plenamente as atividades. Os
participantes aprendem ainda a construir uma tesoura adaptada que auxilia jovens e
crianças na construção de trabalhos.
Dia 18 de agosto – 15h30 às 16h30
Oficina de rimas
José Santos, autor de vários livros de poesia para crianças e jovens, conversa com os
participantes sobre os diferentes tipos de classificação das rimas e como constrói suas
produções. Além disso, ele escolhe junto com grupo um tema para trabalhar uma criação
coletiva durante o workshop.
Dia 20 de agosto – 17h às 18h
Leitura para crianças surdas
A oficina aborda o processo educativo por meio de diferentes concepções de linguagem.
Além disso, acontece uma covnersa sobre o papel das Libras na compreensão da leitura
feita por alunos surdos.
Dia 21 de agosto – 17h às 18h
Criando radionovelas literárias
Este workshop mostra os passos para a produção de uma radionovela. Uma adaptação
literária é o ponto de partida para abordar técnicas de gravação, edição e postagem na
web e no blog.
Dia 21 de agosto – 19h30 às 20h30
Podcast escolar

Os participantes aprendem a criar uma rádio escolar online, na qual podem divulgar
programas, entrevistas e outras produções. a finalidade do podcast na escola também é
tema de debate.
Dia 22 de agosto – 17 às 18h
Cinema e vídeo nas aulas
O conteúdo do workshop visa estimular a realização de animações e documentários
durante as aulas de variadas disciplinas.
Tags: Secretaria Municipal de Educação
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publicado em 16/08/2010 às 14h50:

Alunos viram repórteres mirins na Bienal do Livro
Projeto de educomunicação de São Paulo leva 365 estudantes para cobrir evento
Camila de Oliveira, do R7

Daia Oliver/Do R7
Alunos editam entrevistas no estúdio do programa Nas Ondas da Rádio,
na 21ª Bienal do Livro de São Paulo, no Anhembi.
De microfone nas mãos, eles saem correndo em meio aos estandes que mais parecem
bibliotecas. Estamos na 21ª Bienal do Livro de São Paulo e é preciso conter o
nervosismo, afinal não é todo dia que um "repórter mirim" consegue uma entrevista
exclusiva com o prefeito da maior cidade do país, São Paulo. Lylyan Louane, 10, fez sua
primeira pergunta como entrevistadora.
- O senhor gosta de ler?
A resposta entusiasmada de Gilberto Kassab anima a garota, que confessa ter sido
incentivada a "gostar mais de livros" após entrar na experiência da reportagem. Lylyan é
um dos 365 repórteres mirins que cobrirão a Bienal para o Imprensa Jovem, um
programa de comunicação e ensino mantido pela Secretaria Municipal de Educação de
SP.
Criado em 2005, o projeto é voltado a estudantes de 5 a 14 anos da rede escolar da
cidade de São Paulo. O objetivo é ensinar através dos meios de comunicação e dar voz
aos pequenos, que postam suas matérias na internet e as transmitem por rádio.

Na página oficial do programa, há um blog com notícias, dois endereços de Twitter e
um programa radiofônico, via podcast. Além, é claro, dos vídeos produzidos pelos
alunos. Carlos Almeida de Lima, professor e coordenador do projeto, diz que a intenção é
que os estudantes aprendam a ligar os conteúdos ensinados no colégio com as pautas
dos eventos que cobrem.
- O aluno faz a pergunta que quiser para pessoas que ele só vê na televisão. Há uma
orientação anterior à entrevista, mas o estudante é quem decide a questão a ser feita.
Em cinco anos, o projeto de educomunicação colocou 118 professores à frente de
agências de notícias escolares. A preparação dura em média 24 horas, divididas em seis
reuniões de quatro horas cada uma.
Cerca de 3.540 alunos de 30 escolas já bancaram os jornalistas, em toda São Paulo. Eles
cobrem eventos da secretaria e outras atividades importantes na capital - só na Campus
Party, já participaram quatro vezes.
Sem timidez
Pedro Henrique de Souza, de 15 anos, repórter mirim desde os 11, disse que a nova
"profissão" o ajudou a perder a timidez e mudar a escolha da carreira.
- Antes eu queria ser médico, mas agora vou fazer jornalismo ou rádio e TV.
Para ele, um bom entrevistador é aquele que erra e não deixa transparecer, sabe
improvisar. Um repórter é ousado antes de tudo.
Apesar de estarem no local oficial dos livros, os futuros jornalistas confessam que gostam
de ver notícia na TV e na internet, pois são "mais rápidas". O momento de leitura fica
reservado aos livros de mistério e de vampiros, como O Crepúsculo, dizem eles.

http://noticias.r7.com/vestibular-e-concursos/noticias/alunos-viram-reporteresmirins-na-bienal-do-livro-20100816.html

publicado em 17/08/2010 às 09h00:

Secretaria lança programa na Bienal
para distribuir um milhão de livros
Desde 2007, projeto soma a entrega de 4 milhões de exemplares
Do R7

Neila Gomes/SME
Estande do programa Minha Biblioteca, na Bienal

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo lança nesta terça-feira (17), na 21ª Bienal do
Livro, a 4ª edição do programa Minha Biblioteca. Cerca de 490 mil estudantes da rede pública
receberão dois livros cada um, o que soma quase um milhão de exemplares.
Há 225 títulos, e o programa custou R$ 11 milhões de investimento. Desde 2007, os livros
distribuídos chegam a 4 milhões. Entre as obras estão: Reinações de Narizinho e Viagem ao Céu,
de Monteiro Lobato (um dos autores homenageados pela Bienal do Livro deste ano); 50 Crônicas
Escolhidas, de Rubem Braga; Dez Sacizinhos, de Tatiana Belinky; Feliz Ano Velho, de Marcelo
Rubens Paiva; e A Corrente Da Vida, de Walcyr Carrasco.
O lançamento do projeto terá a participação de um grupo de alunos da escola municipal Hipólito
José da Costa, localizada na zona norte de São Paulo.
O evento acontece às 10h30, no estande da secretaria. A Bienal acontece até o dia 22 de agosto,
no Pavilhão de Exposições do Anhembi, que fica na avenida Olavo Fontoura, 1.209, em São
Paulo. A entrada custa R$ 10.
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Programa Minha Biblioteca

O Minha Biblioteca distribuirá cerca de 1 milhão de livros aos alunos da Rede Municipal

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), lançou na
manhã desta terça-feira (17) a quarta edição do Programa Minha Biblioteca. A solenidade
ocorreu na Bienal do Livro, que está acontecendo no Anhembi, e contou com as presenças da
prefeita em exercício, Alda Marco Antonio, e do secretário municipal de Educação, Alexandre
Schneider.
O Minha Biblioteca visa incentivar os hábitos de leitura e a formação de biblioteca pessoal
pelos alunos da Rede Municipal de Ensino. Em 2010, cerca de 490 mil estudantes
matriculados no Ensino Fundamental receberão cada um dois livros, totalizando quase 1
milhão de exemplares entregues, 225 títulos e mais de R$ 11 milhões investidos.

Secretário de Educação mostra à prefeita em exercício os livros que
serão entregues às crianças
"Esse projeto é de uma importância vital, pois as crianças podem
pegar o gosto e sentir a importância da leitura. Então isso aqui é
capital para nós. Queremos uma geração melhor para o futuro",
afirmou a prefeita em exercício após o evento de lançamento. A
solenidade contou com a participação de um grupo de alunos do 1º
ano da EMEF Hipólito José da Costa, localizada na Zona Norte.
Schneider concordou com Alda. Segundo o secretário, a implantação do programa em 2007

fez renascer nos alunos a vontade de formar clubes de livros nas escolas. Ao final desta
quarta edição do Minha Biblioteca, terão sido distribuídos cerca de 4 milhões de livros aos
estudantes.

Alda é entrevistada pela Imprensa Jovem no estande da Secretaria na Bienal

"O programa é um sucesso. Estamos
entregando 1 milhão de livros, sendo dois livros
para cada aluno do Ensino Fundamental. Isso
acontece junto com as atividades em salas de
leitura, são 670 na cidade, nas quais os
estudantes têm uma hora de aula por semana.
Sem contar com as atividades realizadas pelos
professores", explicou Schneider.
As duas obras desta quarta edição virão em
uma sacola biodegradável. Para os alunos do 1º ano, que recebem os dois primeiros
livros de sua biblioteca pessoal, o kit é entregue em uma maleta feita com garrafas pet
recicladas. Dessa forma, eles poderão armazenar adequadamente os 18 livros que
recebem durante os nove anos do Ensino Fundamental.
Entre as obras estão Reinações de Narizinho e Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato (um
dos autores homenageados pela Bienal do Livro deste ano); 50 Crônicas Escolhidas, de
Rubem Braga; Dez Sacizinhos, de Tatiana Belinky; Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens
Paiva e A Corrente Da Vida, de Walcyr Carrasco.

Parceria com a CBL
O programa Minha Biblioteca é realizado em parceria com a Câmara Brasileira do Livro
(CBL), que congrega editores, livreiros, distribuidores e profissionais de venda direta do
país. Em 2010, as negociações da Secretaria com aproximadamente 90 editoras
resultaram em um desconto de 61,5% no preço de catálogo, totalizando R$ 17,5 milhões
em economia.
"Para a Câmara Brasileira do Livro é um orgulho muito grande estar na Bienal para
assinar essa parceria. O Minha Biblioteca está em seu quarto ano, mas queremos que ele
dure mais 40, pelo menos", disse a presidente da CBL, Rosely Boschini. A logomarca do
Minha Biblioteca foi desenvolvida por Ziraldo - padrinho do programa - e que também está
na lista de autores selecionados. O Menino Maluquinho, de autoria de Ziraldo, também é
um dos títulos do programa.

http://jornalportaleste.blogspot.com/2010/08/programa-minha-biblioteca.html

Secretaria de SP distribui vale-livros para 30 mil estudantes
Alunos e educadores da rede pública recebem benefício na Bienal. Cerca de R$ 2 mi
foram investidos em visitas e compra de livros
iG São Paulo | 18/08/2010 15:11

Trinta mil alunos das escolas municipais de São Paulo visitarão a 21ª Bienal Internacional do Livro
entre os dias 16 e 20 de agosto. Cada turma sairá de sua unidade acompanhada por dois professores
e todos os estudantes receberão vales de R$ 5 para compra de livros na feira. Um acordo feito entre a
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e as editoras permitirá que os alunos encontrem
obras no valor do tíquete nos estandes.
Seis mil alunos por dia participarão das visitas monitoradas à Bienal. Segundo a Secretaria, o objetivo
da ação é estimular o gosto pela leitura, o interesse por novos autores e aproximar os alunos da
literatura. Cerca de R$ 2 milhões foram investidos nas visitas e na compra de livros na feira.
Os professores que se inscreveram no projeto da Secretaria receberão 10 mil vale-livros. O educador
cadastrado deve ir até um guichê na entrada da Bienal e apresentar o RG para receber o valor de R$
50 em tíquetes. O valor pode ser ampliado para R$ 60 com o uso do Cartão do Educador, que permite
aos educadores comprar livros com 20% de desconto na maioria das livrarias da cidade. O cartão
será aceito nos estandes parceiros da Secretaria.
A Secretaria terá um estande dividido em diferentes espaços para mostrar ao público os trabalhos de
incentivo à leitura realizados na rede municipal de ensino de São Paulo. Na Sala de Leitura,
professores orientadores falarão sobre o trabalho que realizam. Em outra área, um grupo de 120
alunos da Imprensa Jovem, integrantes do programa nas Ondas do Rádio, fará entrevistas,
transmissões ao vivo para suas rádios escolares e incluirá notícias sobre a Bienal nos blogs e redes
sociais.
Os novos Cadernos de Apoio e Aprendizagem para os alunos e os Guias de Trabalho Pedagógico
para professores, produzidos em parceria com a Fundação Padre Anchieta, também serão expostos
durante a feira.
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/secretaria+de+sp+distribui+valelivros+para+30+mil+estu
dantes/n1237752602562.html

As garotas Ana Dandara Miranda, 12 anos, Bianca Pinheiro Lemes, 10, e Yasmin
Aparecida Lima, 10, viraram repórteres mirins do UOL Crianças por um dia para
apresentar as atrações da Bienal do Livro de São Paulo. Por lá, elas se divertiram muito,
viram vários tipos de livros diferentes e entrevistaram até um livro falante, chamado
Mestre Livrósio! A Bienal do Livro de São Paulo ocorre até o dia 22 de agosto, no
Pavilhão de Exposições do Anhembi. Corra para lá para conhecer!
Ana Dandara, Bianca e Yasmin fazem parte do projeto Imprensa Jovem, realizado pela
Secretaria Municipal da Educação de São Paulo.
http://criancas.uol.com.br/ultnot/multi/?hashId=reporteres-mirins-apresentambienal-do-livro-de-sp-040219356EDC9913C6&mediaId=6137752

Nesse vídeo, a estudante Ana Dandara conta como funciona o programa "Imprensa
Jovem", da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SP) e explica o trabalho que
a turma faz na Bienal do Livro até o domingo (22), quando o evento chega ao final. Se
você quiser ver alguns desses repórteres em ação, veja a MATÉRIA DIVERTIDA que
fizeram especialmente para o UOL Crianças.

http://criancas.uol.com.br/ultnot/multi/2010/08/19/04029B3962CCA913C6.jhtm?impre
nsa-jovem-na-bienal-do-livro-de-sp-04029B3962CCA913C6
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