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“Democracia em Risco” será 
lançado em e-book pelo
site Amazon em 1º de janeiro, 
dia da posse de Jair Bolsonaro. 
João Moreira Salles, André 
Singer e Boris Fausto são alguns 
dos autores da coletânea, que 
chega às livrarias físicas no dia 
21 de janeiro. Está disponível 
para download “Políticas 
Educacionais no Brasil - O que 
podemos aprender com casos 
reais de implementação”, 
livro coordenado pelos 
pesquisadores Danilo Leite, 
Caetano Siqueira e Felipe 
Braga. Veja no site www.casos 
depoliticaspublicas.com.br.

Exposições grátis  
Lasar Segall 

• Está em car-
taz no Sesc 24 
de Maio a ex-
posição “Lasar Segall: ensaio sobre a 
cor”, uma retrospectiva da obra do 
artista lituano e sua videobiografia. A 
exposição apresenta também obras de 
outros artistas contemporâneos, como 
Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Por-
tinari. O Sesc fica na Rua 24 de Maio, 
109; a entrada é gratuita.

Palácio dos Bandeirantes • Obras dos 
três acervos artísticos mais antigos de 
São Paulo estão reunidas na Exposição 
Arte e História nas Coleções Públicas Pau-
listas, em cartaz no Hall do Palácio dos 
Bandeirantes. A entrada é gratuita e o 
Palácio fica na Avenida Morumbi, 4.500.

Eleições em uma 
escola estadual

O cotidiano de uma 
escola estadual durante 
o período de eleições 
para o grêmio estu-
dantil é tema do docu-
mentário “Eleições”, da 
diretora Alice Riff, que 

chega aos cinemas no início de 2019. 
Filmado na EE Doutor Alarico Silveira, 
na Barra Funda, o documentário já 
estreou no Dok Leipzig e no Festival do 
Rio. Veja o trailer do filme no YouTube.

Juventudes em curso
O Itaú Social oferece bolsas para os 

selecionados para o curso “Juventudes 
em curso: trajetos e afetos”, que não 
residam na cidade de São Paulo. O curso 
destina-se a educadores que desenvol-
vam projetos com jovens de baixa renda. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 
13 de janeiro através do site http://
www.singularidades.net/itau_social/. 

Exemplo de luta 
To d o s  o s 

dias elas dizem 
‘presente’ ao 
ensino público. 
Assim começa 
“Nossas Profes-
soras”, uma re-
portagem apre-
sentada como 
Trabalho de Conclusão de Curso, na 
Universidade Federal do Paraná pela 
jornalista Amanda Lüder. Trata-se da 
história de cinco educadoras que tra-
balham com crianças com deficiência, 
refugiados, encarcerados, moradores 
da periferia e na Educação de Jovens 
e Adultos. O livro de 115 páginas está 
disponível na Plataforma Flipsnack: 
https://www.flipsnack.com/amanda 
luder/nossas-professoras.html

Educação e Mídia
Os professores podem ajudar a 

combater as ‘fake news. O Guia de Le-
tramento Midiático oferece conteúdos 
que orientam o debate pedagógico, 
com informações sobre o uso de fer-
ramentas como o whatsapp e o mes-
senger. Acesse no site da Revista Nova 
Escola: https://novaescola.org.br/

Instrumentos 
de Escrita

O Concurso Faxi-
na nos Armários vai 
premiar uma escola 
pública com materiais 
escolares. É só coletar itens como ca-
netas, lápis, apontadores e borrachas e 
enviar para os pontos de coleta de reci-
clagem da Faber-Castell. Inscreva-se no 
Programa Nacional de Reciclagem de 
Instrumentos de Escrita Faber-Castell 
no site da TerraCycle: https://www.
terracycle.com.br

Seremos resistência!
Em 2018 ,  a 

APEOESP mobili-
zou os professores 
para as lutas da 
categoria e tam-
bém na defesa da 
democracia, da jus-
tiça social e do res-
peito às diferenças. 
Em 2019, seremos 
resistência! Feliz 
Ano Novo de lutas!


