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L

ançado na Faculdade
Direito da USP, “Reflexões
sobre Justiça e Educação”
reúne artigos de especialistas
sobre o papel do sistema
de Justiça na garantia do
direito à Educação pública
de qualidade. O livro de 138
páginas está disponível para
download na biblioteca do
site do Movimento Todos
pela Educação. O jornalista
Jamil Chade lança, pela
Editora Planeta, sua primeira
obra de ficção, “O Caminho
de Abraão”. O livro conta
a história de uma francesa
filha de imigrantes argelinos.
O lançamento será no dia 09
de maio na Livraria Cultura
da Avenida Paulista.

Time de Autores
Termina no dia 14 de maio o período de inscrições para professores
de Língua Portuguesa que queiram
integrar o Time de Autores da Nova
Escola, responsável pela produção de
planos de aula para a Revista. Conheça
o Time e inscreva-se no site https://
novaescola.org.br/time-de-autores
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Jubileu de 1968

Nobel de Educação

A USP está
com inscrições
abertas para
o Simpósio
Internacional
“Cinquenta Anos de
1968 - A Era
de todas as
Viradas”, que
vai acontecer
entre os dias
06 e 08 de junho no Anfiteatro da
Faculdade de História. Professores e
escritores vão falar sobre Woodstock,
o Maio Francês, os Panteras Negras,
o assassinato de Che Guevara, o AI-5
e muitos outros episódios históricos.
No encerramento, o Grupo Ô de Casa
encena “Sons e Fúrias de 1968”. Mais
informações: (11) 3091 3786. A programação completa e a ficha de inscrição
estão no site http://1968.fflch.usp.br/

Uma professora de Artes
conquistou o
Global Teacher
Prize, o Nobel da
Educação. A britânica Andria Zafirakou
ganhou US$ 1 milhão, no dia 18 de
março. Pelo segundo ano consecutivo,
o Brasil emplacou um finalista: o professor Diego Faria Lima, autor de um
projeto de educação democrática em
São José do Rio Preto.

Maratona Unicef
Professores e estudantes de escolas
públicas podem se
inscrever na I Maratona Unicef/Samsung para o desenvolvimento de aplicativos educacionais.
As equipes selecionadas vão participar
de eventos de inovação tecnológica
aplicada à redução do atraso escolar. Regulamento e inscrições no site
http://maratona.brasilmaisti.com.br

Elas nas Ciências

Disciplinas
Ciências - Começa no dia 14 de maio
o Pint of Science,
festival anual que
vai levar a divulgação científica a 56
cidades brasileiras.
O Festival foi importado da Inglaterra pelo Instituto de
Ciências Matemáticas e de Computação
da USP em São Carlos. Pesquisadores
de 20 países participarão de atividades
gratuitas com a população, até o dia 16
de maio. Veja a programação completa
no site www.pintofscience.com.br.
Geografia - O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de São Carlos está com
inscrições abertas para o mestrado no
campus de Sorocaba. São apenas 26
vagas para as aulas, que devem começar em agosto. O edital do Programa
está no site ww.ppggeo.ufscar.br.

O apoio à atuação feminina na área de Exatas é tema de
uma pesquisa lançada pela Fundação Carlos Chagas. "Elas Nas
Ciências: Um Estudo Para a Equidade de Gênero no Ensino
Médio” ouviu mais de mil estudantes e professores de escolas
públicas na capital paulista. O levantamento foi divulgado junto a uma série de iniciativas para aumentar a inserção feminina
nas Ciências. Veja em https://observatoriodeeducacao.org.br/

