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Leitura obrigatória no vestibular da 
Unicamp, o romance “A Falência” foi 
escrito por Júlia Lopes de Almeida 
em 1901 e lançado agora pela 
ViaLeitura. A autora foi uma das 
idealizadoras da Academia Brasileira 
de Letras e seu livro tem uma 
heroína, também muito à frente do 
seu tempo. Destaque ainda para 
“Minha vida não é cor-de-rosa”, 
escrito por Penélope Martins e 
ilustrado por Mara Oliveira. O livro, 
que integra a Série Toda Prosa da 
Editora do Brasil, fala para o público 
jovem sobre feminismo.

Espero tua (re)volta
O documen-

tário “Espero 
tua (re)volta”, 
sobre as ocupa-
ções das escolas 
públicas em 2015, recebeu o Prêmio 
da Anistia Internacional, no Festival 
de Cinema de Berlim. A diretora Eliza 
Capai acompanha três jovens do movi-
mento. O júri da Anistia destacou que 
o filme revela “a repressão sofrida por 
estudantes que procuram defender o 
acesso à educação livre”. 

Leilão de fotografias 
O Mo-

v i m e n t o 
Fotógrafos 
p e l a  D e -
m o c r a c i a 
vai realizar 

um leilão de imagens históricas do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
no dia 20 de março. Colaboradores 
da APEOESP, Jesus Carlos e Douglas 
Mansur têm fotografias no Leilão 
Lula Livre. Conheça estas imagens 
históricas no site https://leilaolulalivre 
wordpress.com

Comissão Arns 
Jur istas, 

acadêmicos 
e jornalistas 
lançaram no 
últ imo dia 
20, na Fa-
culdade de Direito da USP, a Comis-
são de Defesa dos Direitos Humanos 
Dom Paulo Evaristo Arns. O objetivo é 
atuar voluntariamente para denunciar 
violações aos direitos humanos, espe-
cialmente as cometidas por agentes 
do Estado. Conheça a Comissão Arns: 
https://comissaoarns.org/

Professores, participem!
E s t ã o 

abe r ta s  a s 
i n s c r i ç õ e s 
para a 6ª edi-
ção da Olim-

píada de Língua Portuguesa, que este 
ano faz uma homenagem à escritora 
Conceição Evaristo. Os professores 
podem inscrever seus alunos em cin-
co gêneros literários sobre o tema “O 
lugar onde vivo”. Mais informações no 
Portal Escrevendo o Futuro: https://
www.escrevendoofuturo.org.br

Co-Laborando
Totalmente gratuita, a recém-lança-

da plataforma Co-Laborando oferece 
planos de aula que facilitam a rotina 
docente. O conteúdo, que é atualizado 
semanalmente, está de acordo com a 
Base Nacional Comum Curricular para 
o ensino fundamental I. Acesse a pla-
taforma idealizada pela Faber-Castell: 
https://www.colaborando.net.br

Excursão
Termina no próximo dia 28 o período 

de inscrições para o Programa Profis-
sões na Esalq, a  Escola Superior de 
Agricultura da USP. As escolas podem 
inscrever suas turmas para visitar o cam-
pus, localizado em Piracicaba, através 
do e-mail profissoes.esalq@usp.br

Brasileira é finalista 
Professora na Escola Municipal 

Almirante Ary Parreiras, localizada na 
zona sul da capital, Débora Garofalo 
é uma das dez finalistas do Global 
Teacher Prize. O projeto pedagógico 
“Robótica com Sucata”, criado pela 
professora, pode ganhar US$ 1 milhão 
no Oscar da Educação. 

Repúdio
Chegou ao Congresso no dia 20 de 

fevereiro a PEC da Reforma da Previ-
dência, que ameaça a aposentadoria 
dos trabalhadores brasileiros, princi-
palmente das mulheres, professores 
e da população rural e mais pobre. 
Acompanhe todas as informações re-
ferentes à votação no site da APEOESP.


