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VI Laço Vermelho
A  A P E O E S P 

lança esta sema-
na a sexta edição 
do seu Boletim do 
Laço Vermelho, 
uma publicação 
especial para enga-
jar a comunidade 
escolar nos deba-

tes do Dia Internacional de Luta contra 
a Aids, que tem como tema em 2018 
“‘Viva a vida positivamente: Conheça 
seu estado sorológico para o HIV’.

Relatório Unesco 
de Educação

Ilê Aiyê tem 
Projeto Pedagógico

Segue em cartaz no Instituto Cultu-
ral Itaú a Ocupação Artística dedicada 
à trajetória do Ilê Aiyê, o primeiro 
bloco afro-brasileiro. Marco na luta 
contra o racismo, o Bloco está nas ruas 
desde 1974. A Ocupação ganhou um 
site exclusivo, com destaque para a 
série Caderno de Educação, produzida 
pelo Projeto de Extensão Pedagógica 
do Ilê Aiyê.  Acesse: http://www.itau 
cultural.org.br/ocupacao/ile-aiye/

Ditadura nunca mais!
 Para celebrar a re-

sistência dos brasileiros ao 
estado de exceção imposto 
pelos militares há 50 anos, a 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação 
lançou uma campanha em 
memória dos educadores 
que lutaram contra a dita-
dura e foram vítimas do gol-
pe. Acesse http://ditadura 
nuncamais.cnte.org.br/

 O Cineclube Vladimir Herzog 
faz uma sessão gratuita de “Calabouço 
1968 - Um Tiro no Coração do Brasil”, 
documentário do cineasta argentino 
Carlos Pronzato sobre o assassinato 
de um estudante durante uma invasão 
policial no Rio de Janeiro, há 50 anos. 
A exibição seguida de debate será na 
terça-feira, 27 de novembro, às 19h00, 
no Cine, localizado no Sindicato dos 
Jornalistas de São Paulo. Mais infor-
mações: (11) 3229 7989.

Crônica Brasileira
O Portal da Crônica Brasileira, 

criado pelo Instituto Moreira Salles, 
reúne a obra de mestres do gênero, 
como Clarice Lispector, Rubem Braga, 
e Otto Lara Resende. Acesse: https://
cronicabrasileira.org.br

Festival Escolar 
de Xadrez 

Será no dia 1º de de-
zembro o Festival Escolar 
de Xadrez, da Subsede 
Poá/Ferraz da APEOESP.  
Para inscrever-se, basta 
doar um quilo de alimento não pere-
cível, arrecadado para instituições de 
caridade. O Festival será realizado na 
EE Padre Simon Switzar, em Poá. Mais 
informações: (11) 4675 6083.

A Unesco lançou o seu Relatório de 
Monitoramento Global de Educação 
2019, cujo tema é “Migração, Deslo-
camento e Educação: Construir Pontes, 
não Muros”. Por enquanto, o relatório 
está disponível apenas no site da enti-
dade em inglês: https://en.unesco.org/

Leitura obrigatória para 
o vestibular da Unicamp, 
“Sobrevivendo no Inferno”, dos 
Racionais MC’s acaba de chegar 
às livrarias pela Companhia das 
Letras. A obra retrata a realidade 
da juventude negra nas periferias 
brasileiras. Destaque ainda para o 
lançamento de “A Classe Média no 
Espelho - Sua história, seus sonhos 
e ilusões, sua realidade”, do 
sociólogo Jessé Souza. Resultado 
de centenas de entrevistas, o livro 
da Editora Estação Brasil é uma 
continuação de “A Elite do Atraso”, 
sucesso de crítica e público. 

Combata as fake news!
Os professores podem ajudar a 

combater as fake news. O Guia de Le-
tramento Midiático oferece conteúdos 
que orientam o debate pedagógico 
sobre o tema e traz informações sobre 
o uso de ferramentas como o whatsapp 
e o messenger. Acesse no site da Revista 
Nova Escola: https://novaescola.org.br/


