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Jornada Paulo Freire

Educação Inclusiva
O Senac abre no 

dia 30 de março a  13ª 
edição da Sala de Edu-
cadores, que vai abor-
dar até novembro, o tema “Diversidade: 
Caminhos para uma Educação com 
todos e para todos”  A atividade começa 
no Senac da Penha e vai se estender as 
32 unidades da rede na capital, Grande 
São Paulo e interior. Programação e ins-
crições: https://bit.ly/2X5x1gX 

Em Ribeirão Preto
Professores dos 2º e 3º anos do Ensino 

Médio em Ribeirão Preto têm até o dia 28 
de março para inscrever seus estudantes 
no 1º Prêmio de Ficção Científica, que vai 
destacar redações que associem as Ciên-
cias aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. Mais informações no site 
www.premioredacao.wixsite.com/2019. 

Diversidade
Filme - A luta 

pela igualdade de di-
reitos das mulheres é 
o tema do documen-
tário “Elogio da Liber-

dade”, que conta a história da jornalista 
e escritora Rosiska Darcy de Oliveira, um 
dos principais nomes do movimento 
feminista no Brasil. O filme estreia no 
canal MAX no próximo dia 31, às 21h.

Livro - O pesqui-
sador e ativista Weber 
Lopes Góes lança no 
próximo dia 29, na 
subsede da APEOESP 
em Poá, o livro "Ra-
cismo e Eugenia no 
Pensamento Conservador Brasileiro". 
O livro da Editora LiberArs analisa a 
'proposta de povo' em Renato Kehl, 
o médico considerado o pai do movi-
mento eugenista no Brasil.

No próximo dia 30, 
o professor Juscelino 
Olyveira apresenta o 
show “Curta a Vida 
com Sustentabilidade”, 
no Espaço Candelabro, 
no centro de Suzano. 
Juscelino é compositor 
e ativista de campanhas 
contra a violência. Mais informações: 
(11) 9 8485 1055.

Palestras grátis
Professores de idiomas terão pa-

lestras gratuitas de capacitação nas 
unidades da Distribuidora Disal em 
Pinheiros e Higienópolis. A agenda 
completa com temas e datas pode ser 
conferida no site: http://www.disal.
com.br/eventos

Pelo ‘porte de livros’
" S o m o s  a 

favor do porte 
de livros, pois 
a melhor arma 
para salvar o 
c idadão é  a 
educação", es-
creveu a coor-

denadora pedagógica Marilena Umezu 
em uma rede social, dois meses antes 
de se tornar uma das vítimas do mas-
sacre de 13 de março na EE Raul Brasil, 
em Suzano.  

Repúdio
O Diário Oficial da União de 20 de 

março publicou portaria que cria uma 
comissão de análise do Exame Nacional 
do Ensino Médio. O Ministério Público 
Federal já está investigando a censura 
ideológica ao ENEM, que fere a liber-
dade acadêmica e científica.

Será entre os dias 26 e 29 de março 
a próxima Jornada do Instituto de Edu-
cação e Direitos Humanos Paulo Freire. 
Em quatro videoaulas, será abordado o 
tema “Aprenda a dizer a sua palavra”. 
Mais informações e inscrições, através 
do e-mail eadfreiriana_inscricao@
paulofreire.org 

A Editora Autêntica lança 
neste Mês das Mulheres 
uma Coleção feminista, que 
estreia com a antologia 
inédita “As mulheres devem 
chorar … Ou se unir contra 
a guerra”, da escritora 
britânica Virginia Woolf. 
São textos centrados na 
relação entre o patriarcado 
e os regimes ditatoriais 
e a resistência feminina 
à guerra. Destaque ainda 
para “Rio sem Lei”, dos 
jornalistas Diana Brito e 
Hudson Corrêa. O livro da 
Geração Editorial sobre o 
poder paralelo no Rio traz 
duas das vítimas desta 
guerra na capa: a vereadora 
Marielle Franco e a juíza 
Patrícia Acioli.


