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Conape: Carta
de Belo Horizonte

O

jornalista Antonio Góis
lança nesta segunda-feira,
04 de junho, "Quatro décadas
de gestão educacional no
Brasil - Políticas públicas do
MEC em depoimentos de
ex-ministros". O livro, da
Editora Moderna e Instituto
Unibanco, será lançado
durante debate com
ex-ministros na Pinacoteca de
São Paulo. A publicação está
disponível para download no
site https://fundacaosantillana.
org.br. Destaque ainda para
a roteirista Fernanda Young,
que acaba de lançar "Pós-F:
Para Além do Masculino
e do Feminino", textos
autobiográficos sobre a questão
de gênero no século XXI.

A periferia na
universidade
O álbum "Sobrevivendo no Inferno" está
na lista de obras obrigatórias para o próximo
vestibular da Unicamp.
Já reconhecido como um
clássico literário, o disco que o grupo
de rap Racionais MC's lançou em 1997
foi incluído na categoria “Poesia” e se
soma, na lista da Unicamp, a outra obra
de valor semelhante para a representatividade negra e periférica: “Quarto de
despejo", de Carolina Maria de Jesus.

A APEOESP participou, ao lado de
dezenas de entidades, da primeira edição da Conferência Nacional Popular
de Educação, realizada entre os dias
24 e 26 de maio em Belo Horizonte.
Nos próximos dias, os conferencistas
vão divulgar a Carta de Belo Horizonte,
em defesa do ensino público, gratuito e
de qualidade para todos os brasileiros.

Coral da APEOESP
em 1º lugar

O Coral Cravos e Rosas, da subsede
da APEOESP na Baixada Santista, conquistou mais uma vez o 1º lugar no 21º
Encontro da Feliz Idade do Mercosul,
realizado no último mês de abril. O
Coral apresentou, durante o Encontro,
um repertório com o tema Emoções.

Sugestões de aula

BNCC • O Banco de Práticas Inspiradoras reúne
histórias de professores da rede pública, finalistas do Prêmio
Professores do Brasil, que
desenvolveram projetos focados nas
competências gerais da Base Nacional
Comum Curricular. São atividades
multidisciplinares para resolver conflitos, estimular o uso de tecnologia
e diferentes linguagens, entre outras
ações. Conheça esses projetos no site
https://www.caindonobrasil.com.br/
praticas-inspiradoras/
Matemática • A Revista Nova Escola publica 600 novos planos de aulas
de matemática, elaborados e revisados
por professores de escolas públicas.
Acesse https://novaescola.org.br
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Diversidade Sexual
 Está em cartaz, no
Museu da Diversidade Sexual, "Com muito orgulho:
uma exposição colaborativa", que reúne fotografias das Paradas
do Orgulho LGBT no Brasil e em outros
16 países. Único Museu localizado dentro
de uma Estação de Metrô em São Paulo,
o MDS fica na República e tem entrada
gratuita.
 A 7ª Conferência
Estadual de Educação da
APEOESP, que vai acontecer em dezembro, vai
homenagear Marielle Franco, a ativista
assassinada no Rio de Janeiro, no dia 14
de março. Neste Mês do Orgulho LGBT,
o Sindicato registra também a morte da
estudante e modelo Matheusa Passareli
Simões Vieira, cujo corpo segue desaparecido. Militante de Coletivos LGBT,
Matheusa também foi assassinada no Rio
de Janeiro, no dia 29 de abril.

Formação

Termina no dia 10 de junho o prazo
de inscrições para a Pós-Graduação em
Química da UFSCar. Os editais para o processo seletivo para mestrado e doutorado
estão no site www.ppgq.ufscar.br.

Repúdio
O ataque às liberdades sindicais e a reforma
trabalhista de Temer colocaram o
Brasil na lista suja da Organização Internacional do Trabalho. A decisão foi
anunciada durante a 107ª Conferência
Internacional do Trabalho, na Suiça.

QUEM LUTA, EDUCA
Toda solidariedade aos professores das
escolas particulares de São Paulo, em
mobilização pela garantia dos direitos
trabalhistas. O desrespeito à Convenção
Coletiva afetaria quase 60 mil docentes,
somente na cidade de São Paulo.

