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Mês da 
Consciência Negra
  A APEOESP 
lança a edição 
2016 do seu Bo-
letim da Cons-
ciência Negra, 
que denuncia o 
frequente assas-
sinato de jovens 
negros nas periferias e traz uma 
reportagem sobre o Nobel para Bob 
Dylan, a voz dos oprimidos. A publi-
cação traz ainda dicas para celebrar e 
refletir sobre o significado do feriado 
de 20 de novembro. Distribuído para 
as subsedes do Sindicato, o Boletim da 
Consciência Negra está disponível para 
download no site da entidade.

 Professor da rede estadual com 
doutorado na USP, Ramatis Jacino é 
coordenador do curso "Escravidão: 
transição ao trabalho assalariado e os 
projetos de branqueamento no Brasil". 
A subsede Sudeste da APEOESP foi a 
primeira a oferecer o curso aos profes-
sores. Ramatis, que é conselheiro do 
Sindicato, é autor de dois livros sobre 
exclusão e trabalho.

Repúdio
  A Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Amorim Lima, loca-
lizada no Butantã, foi notificada 
por promover a Semana de Gênero 
e Educação, uma iniciativa para 
envolver a comunidade escolar nas 
questões relacionadas à diversidade 
e igualdade. A notificação assinada 
pelo vereador Ricardo Nunes Amo-
rim, do PMDB, que pedia a suspen-
são da atividade, foi repudiada por 
organizações da sociedade civil.

 Um juiz do Distrito Federal autori-
zou a PM a utilizar métodos similares 
à tortura para expulsar os estudantes 
que ocuparam o Centro de Ensino Asa 
Branca de Taguatinga, em protesto 
contra a PEC 241. O juiz Alex Costa 
de Oliveira liberou os cortes do forne-
cimento de água, luz e gás na unidade 
de ensino e até uso de instrumentos 
sonoros para impedir o sono dos es-
tudantes.

Clássico na Escola

Uma versão da obra de Guimarães 
Rosa acaba de estrear em uma sala de 
aula da  Escola Estadual Professor Carlos 
Ayres. "Grande Sertão Grajaú: Vereda 
Diadorim"    compara o Grande Sertão às 
periferias paulistanas. A peça tem sessões 
aos sábados. A Escola fica na Avenida 
Dona Belmira Marin, 595, no Grajaú. 
Mais informações: (11) 3562 7710.

Hiroshima Nunca Mais
Será aberta ao 

público no pró-
ximo dia 10, na 
Matilha Cultural, 
a exposição "Hi-
roshima Nunca 
Mais", que reúne 
imagens capta-
das por fotógra-
fos de diversos 
países desde 1945, ano do ataque 
atômico às cidades Hiroshima e Na-
gasaki. Como parte da programação, 
a Faculdade Paulus de Tecnologia e 
Comunicação promove o Seminário 
“Energia Nuclear: Por que resisti-
mos?”. O agendamento de visitas 
escolares deve ser feito através do e-
-mail educativohiroshima@gmail.com

Ensino Médio: Desafios
O Seminário Internacional Desafios 

Curriculares do Ensino Médio vai reunir 
especialistas em Educação e Currículo 
no Instituto Tomie Othake, nos dias 
09 e 10 de novembro. As inscrições 
já estão encerradas, mas o Instituto 
Unibanco vai transmitir as conferências 
através de sua página no Facebook.

A Ação Educativa lança 
a coletânea “A ideologia 
do Movimento Escola 
Sem Partido - 20 autores 
desmontam o discurso". 
O livro reúne artigos de 
especialistas que expõem 
o caráter autoritário de 
um movimento que tenta 
silenciar visões divergentes 
e ameaça conquistas no 
campo educacional, como o  
Plano Nacional de Educação 
e a Lei 10.639/03. O livro 
está à venda na própria 
ONG Ação Educativa e na 
Livraria Martins Fontes.


