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Professores-Escritores

O Auditório da APEOESP vai sediar 
no dia 09 de novembro encontro para 
a formação do Coletivo de Escritores 
do Sindicato. O professor Juvenal de 
Aguiar Penteado Neto vai coordenar 
os trabalhos. Os professores-escritores 
podem inscrever-se para o Encontro, 
através do e-mail juvenalpenteadon@
gmail.com.

A canção do ano
Caravanas” de 

Chico Buarque foi 
eleita a canção do 
ano no Prêmio Mul-
tishow 2017. A mú-
sica, que está no 23º 
álbum de Chico, fala do conflito entre 
o morro e o asfalto, em versos que fa-
zem alusão à chegada dos moradores 
dos subúrbios às praias frequentadas 
pela classe média carioca.

Em defesa de 
Paulo Freire!

O Coletivo Paulo Freire por uma 
Educação Democrática lançou um 
manifesto em defesa do educador. 
Patrono da Educação Brasileira, Paulo 
Freire e sua reconhecida obra vêm 
sendo alvos de ataques de radicais 
de direita. Há uma Carta Aberta ao 
Congresso Nacional contra a proposta 
de retirar o título de Patrono do edu-
cador e também uma consulta sobre 
o tema no site do Senado. Para assinar 
o Manifesto, envie nome e profissão 
para o e-mail paulofreirepatrono@
gmail.com.

Elas nas Exatas

As escolas públicas de Ensino Médio 
e ONGs dedicadas aos Direitos Huma-
nos têm até o dia 28 de novembro para 
inscrever seus projetos no Prêmio Elas 
nas Exatas, que tem o apoio da ONU 
Mulheres. O Edital Gestão Escolar para 
Equidade prevê a seleção de dez pro-
jetos que incentivem a igualdade de 
gênero e a superação de estereótipos 
nas escolas públicas de todo o País. 
Acesse em: http://www.fundosocia-
lelas.org/elasnasexatas

Juventude em Foco
 O Sesc São Paulo realiza, entre os 
dias 07 e 28 de novembro, o Ciclo de 
Debates Juventudes em Foco, que vai 
reunir especialistas em Educação para 
tratar de questões como formação, 
direitos e expressão dos jovens. Os 
debates acontecem nas unidades Ipi-
ranga, Campo Limpo, Bauru e Ribeirão 
Preto. Veja a programação completa 
no site www.sescsp.org.br

 A cada 7 minutos, em algum lu-
gar do mundo, uma criança ou um 
adolescente é morto. Somente em 
2015, a violência vitimou mais de 82 
mil meninos e meninas entre 10 e 19 
anos. Os dados integram o relatório ''A 
Familiar Face: Violence in the lives of 
children and adolescents'' (Um Rosto 
Familiar: A violência na vida de crianças 
e adolescentes), lançado pelo UNICEF.

Seminário grátis
A Unifesp abre nesta segunda-feira 

o II Seminário sobre Política Social no 
Brasil. As avaliações de resultados na 
Educação estão entre os temas do 
Seminário, que será encerrado com a 
conferência “A Política de Educação e 
os desafios do Plano Nacional de Edu-
cação”, com o ex-prefeito e ex-ministro 
da Educação, Fernando Haddad. As 
inscrições podem ser feitas através do 
link https://goo.gl/cVs68y.

“Pelé - Estrela negra em campos verdes”,  
biografia escrita pela jornalista Angélica 
Basthi, conta a história do Atleta do 
Século. Inspiração para negros de todo 
o Planeta, o jogador também tem sua 
infância e juventude retratadas no filme 
“Pelé - O Nascimento de uma Lenda”, que 
estreou no Brasil no dia 26 de outubro. 
Neste Mês da Consciência Negra, a 
APEOESP destaca ainda o lançamento de 
''Diálogo entre Filhos de Xangô'', livro da 
Editora da USP que reúne cartas trocadas 
entre os intelectuais franceses Pierre 
Verger e Roger Bastide.


