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Dia das Mulheres
 A APEOESP 
acaba de lançar 
a edição 2019 
do seu Boletim 
dedicado ao 
Dia Internacio-
nal das Mulhe-
res. Em desta-
que, o impacto 
da reforma da 
Previdência na vida das professoras, a 
escalada dos feminicídios e também 
a explosão feminista, com uma série 
de biografias de mulheres negras.

 No dia 08 de março, o Sindicato 
também vai às ruas, ao lado do movi-
mento feminista, na Marcha do Dia In-
ternacional das Mulheres, cujo tema é: 
“Mulheres contra Bolsonaro! Vivas por 
Marielle! Em defesa da previdência, da 
democracia e direitos”. Na capital, a 
Marcha acontece a partir das 16h00, 
no vão livre do Masp.

BBC para professores

A BBC vai realizar um workshop 
gratuito para professores sobre fake 
news. Uma editora e uma repórter 
vão dar dicas sobre a interpretação 
do vasto material jornalístico que 
circula na Internet. “Leitura Crítica de 
Notícias - Beyond Fake News” será re-
alizado no dia 12 de março, no Centro 
Brasileiro Britânico, em Pinheiros. Para 
participar, mande e-mail, com nome 
completo para evento@bbcbrasil.
com.br

História - O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo está com inscrições abertas para 
o curso de extensão "História e Filosofia 
da Ciência na sala de aula". Com 90% 
da carga horária on-line, o curso é 
gratuito. Mais informações, através da 
Coordenadoria de Extensão: (11) 2763 
7639 ou do site https://spo.ifsp.edu.br/

Libras - A USP disponibilizou um 
curso online e gratuito de Libras, a 
Língua Brasileira de Sinais. São 10 
videoaulas disponíveis na plataforma 
de disciplinas da Universidade:  https://
edisciplinas.usp.br

Matemática – O conhecimento 
matemático escolar é tema de um 
curso gratuito na UFSCar. "Processos 
de ensino e aprendizagem: o sentido 
de número" recebe inscrições apenas 
até o dia 06 de março. Mais infor-
mações podem ser obtidas no site da 
Pró-Reitoria: www.extensao.ufscar.br

Faxina nos armários
Uma escola pú-

blica será premiada 
com materiais esco-
lares e muitas outras 
receberão bônus na 
7ª edição do “Con-
curso Faxina nos Armários”, que con-
voca a comunidade escolar a coletar 
instrumentos de escrita usados para 
a reciclagem. As regras do concurso 
estão no site da TerraCycle: https://
www.terracycle.com/pt-BR/contests/
faxina-nos-armarios-2019 

Repúdio

Em uma tentativa de impor doutri-
nação ideológica de extrema-direita, 
o Ministro da Educação Ricardo Veléz 
Rodriguez enviou às escolas, no últi-
mo dia 25, uma carta com o slogan 
de campanha do presidente eleito 
e um pedido: professores, alunos e 
funcionários deveriam ser filmados 
cantando o Hino Nacional, durante o 
hasteamento da bandeira.

Mais um crime da ditadura é 
desvendado no livro “Breve 
história da vida e morte 
de Anísio Teixeira” , que 
o jornalista João Augusto 
de Lima Rocha lança no 
próximo dia 14 na Livraria 
do Espaço Itaú de Cinema 
da Augusta. O livro da 
Editora da Universidade 
Federal da Bahia é baseado 
em documentos inéditos, 
entregues à família do 
educador pela Comissão 
Nacional da Verdade. Já a 
Editora Paulinas lança “O 
dom da Leitura: Hélder 
Câmara e suas bibliotecas”, 
livro de Lucy Pina Neta 
sobre a sensibilidade 
literária do bispo, que se 
tornou Patrono dos Direitos 
Humanos e foi indicado três 
vezes ao Nobel da Paz.


