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Acaba de ser lançado
o primeiro livro sobre
fake news para crianças.
Baseado em fatos reais, o
jornalista Marcelo Duarte
criou o "Esquadrão Curioso
- Caçadores de Fake News".
O livro da Panda Books é
focado em uma das novas
habilidades curriculares,
que é o desenvolvimento do
senso crítico em relação ao
noticiário. Destaque ainda
para "Parentes", um registro
dos povos indígenas da Bahia
retratados pelo fotógrafo e
antropólogo Rogério Ferrari.

Escritores
da Rede
Estadual
O Coletivo de Escritores da APEOESP
vai participar da VII
Conferência Estadual de Educação Marielle Franco, que
vai acontecer entre os dias 05 e 07 de
dezembro em Serra Negra. Os associados poderão apresentar seus livros
durante o evento. Mais informações,
com a Professora Alda Regina, através
do e-mail profa.alda@gmail.com

Arte e Ativismo
“Meu coração bate como
o seu” é o nome
da escultura itinerante, exposta na Praça da República, vizinha à
sede da APEOESP. A obra, realizada
pelo arquiteto Guto Requena, é uma
homenagem aos 40 anos do ativismo
LGTB em São Paulo e também um protesto ao extermínio de homossexuais
no Brasil. O Canal National Geographic
vai exibir um episódio referente à escultura, que integra a Série “Hack the
City”, no dia 03 de outubro.

Formação

Dia das Crianças

Dedicado a preservar a memória e
as conquistas da classe trabalhadora,
o Instituto Lula oferece uma série de
cursos virtuais, com conteúdo sobre
economia e democracia, ministrados
por destacados intelectuais, como Marilena Chauí e Marcio Pochmann. Mais
informações http://institutolula.org/

O músico Carlinhos Brown lança,
no próximo dia 04,
uma websérie para
o Dia das Crianças. Em 11 episódios,
Ajayô Kids apresenta ritmos, sons e
instrumentos em linguagem lúdica.
Confira no YouTube do artista.

Senhoras e Senhores
Celebrado em 1º de outubro, o Dia
Internacional do Idoso marca, no Brasil, o aniversário do Estatuto do Idoso.
Entre as atividades comemorativas e de
conscientização, destaque para a Mostra “Sentidos: A Longevidade na Arte”,
em cartaz de 1º a 11 de outubro, nas
38 unidades do Sesc. São espetáculos
de teatro, dança, debates e até um
Simulador do Envelhecimento, levado
pelo Hospital São Camilo às unidades
Pompeia e Santana do Sesc.

Voto consciente
Educação, Saúde e outras políticas
sociais são o foco da Coalizão Anti-austeridade e pela Revogação da Emenda
Constitucional 95, que acaba de lançar
um carta compromisso para as Eleições
2018. Veja no site da Campanha:
www.direitosvalemmais.org.br

Luto
Frequentador assíduo
da APEOESP e das Assembleias de Professores,
Mário Rodrigues da Silva, o Professor Barba, faleceu no dia
21 de setembro. Barba era popular
desde quando lecionava em escolas
da zona leste da capital, nas décadas
de 70 e 80. Incansável ativista da luta
pela Educação, foi também candidato
a deputado estadual, em 2006.
Lula Livre * Lula Livro:
“Eu quero diante desses
homens tão obscenos /
poder gritar de coração
e peito plenos: não quero mais nenhum direito a menos!" - Compositor
Carlos Rennó

Paulinho Moska musicou e gravou em
Montevideo o videoclipe de “Nenhum
Direito a Menos”, poesia de Carlos Rennó para Lula Livre * Lula Livro

