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Contra a ignorância
SP - Será no Audi-

tório do Instituto Sedes 
Sapientiae, em Perdizes, 
a mesa redonda “Paulo 
Freire -Educação e Políti-
ca no enfrentamento do 
obscurantismo”. O evento 
será realizado no dia 10 

de setembro, com entrada gratuita. 
Mais informações: (11) 3866 2730.

RJ - “Como 
vencer o desa-
fio de educar 
em um mundo 
em transfor-
mação?” é o tema do Fórum de 
Educação Conectando Saberes, que 
vai acontecer durante a 19ª Bienal 
Internacional do Livro do Rio de Ja-
neiro. O evento, que segue até o dia 
08 de setembro, vai reunir escritores 
e personalidades de diversos países. 

Professores da Floresta 
Mestres e professores indígenas 

que vivem na Floresta Amazônica 
estarão na Jornada Shubu Hiwea 
(Escola Viva) que o Sesc 24 de Maio 
realiza entre os dias 06 e 09 de se-
tembro. Vizinho à sede da APEOESP, 
o Sesc tem entrada franca.

Paz nas Escolas
A tragédia na EE Raul Brasil, em 

Suzano, ocorrida no último mês de 
março, deu origem à Jornada Paz 
nas Escolas, que o Sesi e o Canal Fu-
tura lançam no dia 03 de setembro. 
Contra o bullying, a intolerância e a 
agressividade, a Jornada promove 
valores como amizade, respeito e 
diversidade no ambiente escolar. 

Quem nos representa?
Vergonha - O ministro 

da Educação, Abraham 
Weintraub, cancelou a 12ª 
Edição do Prêmio Professores do 
Brasil, que daria R$ 278 mil reais em 
prêmios a professores da rede públi-
ca. O cancelamento ocorreu no dia 27 
de agosto, quando seriam conhecidos 
os finalistas da premiação, criada 
pelo então presidente Lula durante a 
gestão de Fernando Haddad à frente 
do Ministério da Educação. Veja esta 
e outras notícias no site da APEOESP.

Orgulho - A profes-
sora de Inglês Ana 
Paula Pavares e 
cinco alunos da EE 

Olavo Hansen vão participar da Confe-
rência Internacional do Dia Mundial de 
Conscientização dos Riscos de Desastres 
Naturais, que será realizada no Japão no 
próximo dia 04. O grupo vai apresentar 
os resultados do projeto “Cuidar de 
onde moramos para viver com seguran-
ça”, desenvolvido na escola de Mauá.

07 de setembro
Grito dos Excluídos - A 
APEOESP vai participar 
da 25ª edição do Gri-
to dos Excluídos, que 
terá como tema “Este 
sistema não vale”, em 

referência aos crimes ambientais de 
Mariana e Brumadinho, cometidos pela 
mineradora Vale. Convocado pela Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
o Ato acontece no dia 07 de setembro 
em diversas cidades brasileiras.

Ipiranga em Festa 
- Também será no 
próximo dia 07, a 
3ª edição do Museu 

do Ipiranga em Festa, com 10 horas 
ininterruptas de programação gra-
tuita no Parque da Independência. 
Organizada pelo Sesc e pela USP, a 
Festa terá teatro, concertos, shows e 
apresentações circenses.

“Posso pedir perdão, só não posso 
deixar de pecar” é o título do livro 
que Fernanda Young escreveu aos 17 
anos e lançaria em novembro pela 
Leya, editora que publicou seu último 
livro, “Pós-F.: Para além do masculino 
e do feminino”. Autora de 14 livros, 
apresentadora e roteirista, Young 
faleceu no dia 25 de agosto. Destaque 
ainda para o e-book “A História das 
ideias de Paulo Freire e a atual crise 
de paradigmas”, que o professor 
Afonso Celso Scocuglia publicou 
pela Editora da Universidade Federal 
da Paraíba. O Patrono da Educação 
Brasileira é também homenageado 
na 14ª Balada Literária, que vai 
acontecer em São Paulo, entre os dias 
04 e 08 de setembro. 


