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Um sonho digital
A instalação “Museum of Me – Um 

mergulho em sua alma digital “ tem 
curta temporada, na Torre Matarazzo. 
Realizada pelo Centro Cultural Banco 
do Brasil, a exposição é uma experi-
ência imersiva e personalizada, criada 
a partir das redes sociais. Museum of 
Me está na Avenida Paulista, 1230. A 
entrada é gratuita.

Desconto para 
associados

Associados 
à APEOESP têm 
descontos de 
30 a 54% nos 
cursos de gra-
dução e pós da 
UnyLeya. Loca-
lizada na Bela 
Vista, a Faculdade oferece cursos a dis-
tância certificados pelo MEC. A relação 
dos cursos está no site www.unyleya.
edu.br. Professores sindicalizados 
podem utilizar o código APEOESP54.

Aposentômetro
A CUT lançou uma ‘ferramenta’ que 

comprova que a chamada Reforma da 
Previdência, na verdade, vai destruir a 
aposentadoria dos trabalhadores. O 
site ‘Reaja Brasil’, criado pela Central, 
tem uma calculadora chamada “Apo-
sentômetro”, que permite a compara-
ção entre as regras atuais e a proposta. 
Acesse: http://reajaagora.org.br

Educação em 
Direitos Humanos

Respostas para 
o Amanhã 

Estão abertas as inscrições para a 
6ª edição do Prêmio Respostas para o 
Amanhã, uma iniciativa do Centro de 
Estudos e Pesquisas em Educação, Cul-
tura e Ação Comunitária, em parceria 
com a Unesco, para estimular projetos 
do ensino médio, com foco na melhoria 
da qualidade de vida das comunidades. 
Regulamento e inscrições no site https:// 
respostasparaoamanha.com.br/

A Editora CRV lança o 
Atlas da Rede Estadual de 
Educação de São Paulo. 
Organizado pelo professor 
da USP, Eduardo Donizeti 
Girotto, o Atlas revela como 
as políticas implementadas 
na rede contribuiram para 
ampliar as desigualdades 
educacionais. Destaque 
ainda para o escritor 
e jornalista Ignácio de 
Loyola Brandão, que é o 
novo imortal da Academia 
Brasileira de Letras. Eleito 
por unanimidade, o autor 
de mais de 40 livros lançou 
recentemente  “Desta terra 
nada vai sobrar, a não ser o 
vento que sopra sobre ela”, 
pela Editora Global. 

Vão até o dia 15 de maio as inscri-
ções para o III Prêmio Ibero-Americano 
de Educação em Direitos Humanos 
Óscar Romero. Escolas e ONGs podem 
inscrever projetos dedicados à pro-
moção do direito à educação, à paz 
e à inclusão. O regulamento está no 
site da Organização de Estados Ibero-
-Americanos: https://oei.org.br

Acontece
AlceuDispor - O canal do profes-

sor de Química Alceu Totti no YouTube 
reúne centenas de vídeos, em linguagem 
clara e acessível, para auxiliar não apenas 
os estudantes a se preparem para o Enem 
e os vestibulares, mas também outros 
professores na elaboração de atividades 
didáticas. Veja mais informações no site 
www.quimicaalceudispor.com.br

AlfredoPensa - Pelo segundo 
ano consecutivo, o professor Jorge 
Alves Oliveira e outros educadores da 
EE Alfredo Reis Viegas promovem o 
AlfredoPensa, um Encontro de Filosofia 
que, em 2019, terá a esperança como 
tema. A escola fica em Praia Grande 
e tem um site só para o Encontro: 
https://alfredopensa.wordpress.com/

Veja estas e outras notícias sobre os 
professores da rede estadual paulista 
na seção Acontece na Subsede do site 
da APEOESP..


