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        EAD gratuito
O Portal de Cursos Abertos da Uni-

versidade Federal de São Carlos oferece 
24 opções de cursos gratuitos, na 
modalidade a distância e com certifi-
cação. Há cursos sobre jogos musicais, 
educação para a sustentabilidade e uso 
de aplicativos como recurso pedagó-
gico. Cadastre-se no site http://poca.
ufscar.br

    Anos de chumbo
Os  mov i -

m e n t o s  d e 
contestação e 
a intensa pro-
dução artística 
da década de 
60 são os temas da exposição “Os 
anos em que vivemos em perigo”, em 
cartaz no Museu de Arte Moderna de 
São Paulo. O curador Marcos Moraes 
fez um recorte do acervo, com foco 
nos anos de chumbo. O MAM tem 
entrada pelos portões 1 e 3 do Parque 
do Ibirapuera. Visitas em grupo podem 
ser agendadas gratuitamente, através 
do telefone (11) 5085 1313. 

    Sessões gratuitas
Está disponível na 

Plataforma Video-
camp a série “Se-
mentes da Educa-
ção”, um retrato de 
13 escolas brasilei-
ras que conseguiram 
adotar propostas pe-
dagógicas para me-

lhorar as suas comunidades. Destaque 
ainda para “Eleições”, documentário 
sobre a eleição do grêmio em uma 
escola estadual. A VideoCamp fomenta 
exibições públicas e gratuitas do seu 
conteúdo e tem ainda no catálogo a 
série “Corações e Mentes: Escolas que 
Transformam”, o documentário “Nun-
ca Me Sonharam”. Acesse https://
www.videocamp.com

         Educa Brasil
A Editora do Brasil lançou "Educa 

Brasil 2019: mudanças e continuidades 
à luz da BNCC", curso gratuito, em for-
mato EAD para gestores e professores 
do Ensino Fundamental II. Inscrições 
no site da Plataforma Educa Brasil: 
http://educa-brasil.com.

   Professor premiado
Professor de His-

tória e Conselheiro 
da APEOESP, Pau-
lo César Pedrini foi 
o ganhador do 5º 
Prêmio Dom Paulo 
Evaristo Arns, que destaca o trabalho de 
ativistas sociais. Professor Pedrini também 
é coordenador da Pastoral Operária Me-
tropolitana e foi curador da Ocupação 
Dom Paulo Evaristo Arns, que esteve em 
cartaz no Centro Cultural dos Correios. 

   Escritores Africanos
Será entre os dias 24 e 26 de maio 

o II Encontro Internacional com Escrito-
res Africanos. O Centro Cultural Olido 
vai receber palestras e lançamentos de 
livros de Angola, Camarões, Congo, 
Nigéria, Benin, Guiné Bissau, África 
do Sul, Moçambique e Cabo Verde. 
Mais informações e inscrições no site 
www.literafrica.com/ 

”Sobre lutas e lágrimas: 
uma biografia de 2018” é 
o novo livro do jornalista 
Mário Magalhães, biógrafo 
de Carlos Marighella. 
Lançado pela Editora 
Record, o livro conta a 
história do ano em que 
o Brasil perdeu Marielle 
Franco, assistiu a prisão 
do ex-presidente Lula e a 
vitória da extrema-direita. 
A Editora Gramma lança 
“Um bispo contra todas as 
cercas: a vida e as causas 
de Pedro Casaldáliga”, 
da jornalista Ana Helena 
Tavares, biógrafa do 
religioso, que lutou pela 
democracia em plena 
ditadura militar e enfrentou 
latifundiários, na defesa de 
camponeses.                   Combate ao      

preconceito
O Guia Digital de Comunicação In-

clusiva do Centro Paula Souza aborda 
temas relevantes para o debate sobre 
tolerância em sala de aula, como o 
combate ao preconceito contra pesso-
as com deficiência, população LBGT e 
afrodescendentes. O material também 
aborda a questão da equidade de gê-
neros, o combate a estereótipos e o 
uso saudável das redes sociais. Acesse 
o Guia no site do Centro Paula Souza.


