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Setembro Amarelo 
Desde 2003, 10 de 

setembro é o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicí-
dio. Criada pelo Centro 
de Valorização da Vida, 
a Campanha “Falar de 

suicídio não é tabu” educa para a 
prevenção. O conteúdo educativo 
está disponível nas redes sociais, 
através da #falardesuicidio. O CVV 
também tem profissionais que ofere-
cem apoio, através do telefone 188.  

Desconto no 
Teatro Itália

Associados 
à  A P E O E S P 
pagam apenas 
R$ 20,00 para 
assistir “Mulheres de Shakespeare”, 
espetáculo que estreou no último 
final de semana no Teatro Itália. As 
atrizes Susy Rego e Ana Guasque 
interpretam personagens criadas há 
cinco séculos. O Teatro Itália fica na 
Avenida Ipiranga, 344. Leve a cartei-
rinha de associado à bilheteria para 
garantir o desconto.

Disciplinas
EAD  - O Itaú 
Social criou uma 
plataforma de 
cursos on-l ine 

gratuitos. Professores e outros pro-
fissionais da Educação poderão se 
capacitar no Polo, que oferece cursos 
chancelados por renomadas institui-
ções. Acesse  www.polo.org.br

Geografia - Doutoranda em 
Geografia Humana da USP, a profes-
sora Fabiana Pegoraro Soares está 
pesquisando as práticas pedagógicas 
socioambientais. Informe-se sobre a 
pesquisa na seção Teses e Disserta-
ções, no site da APEOESP, ou clique 
diretamente no link https://forms.
gle/oa4kmsFtAdyvtLLq6 

Literatura 
- Será entre os dias 
10 e 13 de setem-
bro, a Semana da 
Educação da Casa 

das Rosas. Professores de Literatura 
terão programação gratuita no Museu, 
localizado na Avenida Paulista, 37. As 
inscrições são limitadas e devem ser feitas 
através do link https://bit.ly/2lWjjiu. 

Está em fase de 
pré-lançamento, pela 
Editora Paz & Terra, 
“Direitos Humanos e 
Educação Libertadora”, 
com textos inéditos de 
Paulo Freire organizados 
por sua viúva, Nita Freire, 
e pelo professor Erasto 
Mendonça.  Destaque 
ainda para “A escola 
não é uma empresa”, 
do sociólogo francês 
Christian Laval. Lançado 
esta semana pela Editora 
Boitempo em nova tradução, 
o livro serviu de alerta 
para a luta em defesa da 
escola pública na França.

Aprendendo com a Mata
Para celebrar o Mês das Árvores, 

a Fundação SOS Mata Atlântica está 
doando mudas de árvores nativas para 
escolas e instituições da região de Itu. A 
iniciativa integra o Projeto Aprendendo 
com a Mata Atlântica. Para participar, 
acesse https://www.sosma.org.br 

Escola protagonista
Localizada na Barra Fun-

da, a EE Drº Alarico Silveira 
é palco de dois filmes que 
estrearam no 30º Festival 
Internacional de Curta-
-Metragens de São Paulo e 
agora estão disponíveis no 
YouTube. Os estudantes que produzi-
ram o material participaram de uma 
Oficina de Audiovisual da Associação 
Cultural Kinoforum, que agora exibe 
os curta-metragens em seu Canal. 

Em Lisboa
A exemplo de 

Paris, que batizou 
um jardim em homenagem a Marielle 
Franco, Lisboa terá uma rua com o 
nome da vereadora brasileira, assas-
sinada em março de 2018. A Câmara 
Municipal de Lisboa aprovou por 
unanimidade a proposta. A capital 
portuguesa já conta com um mural 
em homenagem à brasileira.

REPÚDIO: Censura e 
intolerância do gover-
nador João Doria, que 
recolheu na última se-

mana Caderno de Ciências com temas es-
senciais, como a diversidade, o diálogo e 
a luta contra a discriminação sexual. Veja 
no site da APEOESP reportagens sobre a 
demagogia e a falsa polêmica, que não 
solucionam problemas realmente graves 
enfrentados nas escolas estaduais.


