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A Faculdade de Educação
da Unicamp e a Editora
Navegando acabam de lançar
dois livros com download
gratuito. “Escola Pública:
tempos difíceis, mas não
impossíveis” e “O golpe
de 2016 e a educação no
Brasil” foram elaborados em
Congressos e Conferências,
realizados contra as
tentativas de cerceamento
à liberdade de ensinar e
a delação de professores,
incentivada pelo Movimento
Escola sem Partido. Download
no site www.fe.unicamp.br/
publicacoes

Reformar ou
reconstruir?
O Ensino Médio é
tema de uma bem elaborada cartilha produzida
pelos alunos de Ciências
Sociais da professora
Regina Magalhães de Souza, na Universidade Nove de Julho. “Novo Ensino
Médio: reformar ou reconstruir?” esclarece em 32 páginas as contradições
da chamada reforma. Uma composição
do rapper Fábio Brazza, com o sugestivo título “Imagina como seria”, abre
a publicação, disponível no site medio
ensinonovo.wordpress.com/

Está em cartaz no Museu
de Arte Moderna de São Paulo a exposição “Passado/
Futuro/Presente”. Em parceria com o
Phoenix Art Museum, a exposição foi
montada pela primeira vez nos Estados
Unidos, em 2017. O MAM também
está recebendo inscrições para cursos
de fotografia, escultura e outras linguagens artísticas. O Museu fica na
Marquise do Parque do Ibirapuera.

Poética Política
Autor de
“Uma Poética
Política”, o professor José Felício Ribeiro de
Cezare tem também um blog, com
charges e literatura; destaque para a
série “Engodo da Alegria”. O professor
foi um dos expositores do estande da
APEOESP na Bienal Internacional do
Livro de São Paulo de 2018. Acesse
Memorifique • https://memorifique.
blogspot.com/

Repúdio
Após o anúncio do
exílio do deputado federal Jean Wyllys (PSOL),
a Anistia Internacional e
a Human Rights Watch
publicaram nota cobrando do Estado brasileiro a
proteção dos direitos humanos no País.
Vítima de homofobia e perseguição
política, o parlamentar foi ameaçado
de morte. Artistas, juristas e movimentos sociais participaram do Ato Público
“Tod@s com Jean Wyllys em Defesa da
Democracia” na Faculdade de Direito
da USP, no dia 29 de janeiro.

UFSCar - Professores
do Ensino Fundamental podem se inscrever no curso
"Habilidades sociais na escola mediadas
pelo professor", que será ministrado a
partir do dia 02 de março na modalidade a distância, pela Universidade
Federal de São Carlos. Inscrições: www.
portaldosprofessores.ufscar.br.
USP - Estão abertas, na Faculdade de
Letras da USP, as inscrições para o curso de
mangá, que é a História
em Quadrinhos japonesa. A “Oficina
de Mangá: Teoria e Prática - criação
de personagens” vai acontecer aos sábados, a partir do dia 23 de fevereiro.
Inscrições no site da Apolo: https://
uspdigital.usp.br/apolo/

Todos por Brumadinho
Maior acidente de trabalho já
ocorrido no Brasil, o rompimento da
barragem da Companhia Vale do Rio
Doce, em Brumadinho, no dia 25 de
janeiro, deixou aproximadamente 120
mortos, 205 desaparecidos, além de
centenas de desabrigados em Minas
Gerais. A Federação Internacional de
Sindicatos Global Union denunciou o
crime humanitário e ambiental da Vale
à Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico.

