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Luta Contra a Aids
  A APEOESP 

lança a sétima edi-
ção do seu Boletim 
Laço Vermelho, 
uma publ icação 
multidisciplinar com 
informações para 
preparar a comunidade escolar para 
o engajamento em ações referentes 
ao Dia Mundial de Combate e Luta 
contra o HIV/Aids.

 Com a presença de DJs 
e outros artistas, São Paulo 
realiza no próximo domingo, 
1º de dezembro, a sua ter-
ceira Caminhada da Aids. A 

concentração será às 9h30 da manhã 
no Parque Augusta, na região central.

Professores de Inglês
Termina no dia 30 de novembro 

o período de incrições para o Projeto 
de Bolsas de Estudo para Docentes da 
Rede Pública oferecido pela Quality 
English para professores de inglês. 
As inscrições podem ser feitas no site 
www.viajarmaisestudar.com.br

Torre das Donzelas
O Cineclube Vla-

dimir Herzog exibe 
nesta terça-feira, 
26 de novembro, o 
documenário  “Tor-
re das Donzelas”, 
da cineasta Susanna Lira. O filme 
retrata a ala feminina do extinto Pre-
sídio Tiradentes, onde a ex-presidenta 
Dilma Rousseff e outras presas polí-
ticas cumpriram pena nas décadas 
de 60 e 70. Haverá um debate após 
a sessão gratuita, que começa às 
19h00 no Cineclube do Sindicato dos 
Jornalistas, na Rua Rêgo Freitas, 530.

Alfabetizar com Freire
Estão aber-

tas as incsri-
ções para o 

curso mais solicitado da EaD Freiriana. 
“Como alfabetizar com Paulo Freire” 
terá dois módulos de videoaulas, a 
partir de 02 de dezembro, com di-
reito a certificado e e-book gratuito. 
Mais informações:  http://www.ead 
freiriana.org/curso-cacpf/ 

Por Trás Daquela Porta
Estão abertas as inscrições para 

o Projeto “Por Trás Daquela Porta”, 
criado pela professora Janaina Spo-
lidorio. Para incentivar o hábito da 
leitura e escrita, Janaina escreve o 
primeiro capítulo de um conto e, 
através de atividades pedagógicas, 
convida estudantes de todo o País a 
dar sequência à história. Inscrições e 
informações sobre o projeto no blog 
da professora: https://professora 
janainaspolidorio.com/inscricoes-
-2-020-por-tras-daquela-porta/

No Dia da Cons-
ciência Negra, o 
professor da Unesp, 
Juarez Xavier, foi 
esfaqueado após 
reagir a ofensas ra-
cistas em Bauru. Em nota, a Universi-
dade afirmou que o episódio reforça 
a necessidade de dar sequência à 
luta contra a discriminação racial e os 
preconceitos de qualquer natureza. 

Luto
O cineasta Fábio Barreto faleceu 

no dia 20 de novembro, aos 62 anos. 
Barreto dirigiu “O Quatrilho”, indica-
do ao Oscar de Melhor Filme Estran-
geiro em 1996, e também “Lula, o 
Filho do Brasil”, filme que garantiu 
a Glória Pires, no papel da mãe do 
ex-presidente, o Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro em 2011.

Representante do Brasil no Oscar 
2020, o filme “A Vida Invisível”, 
que estreou na última semana em 
cinemas de todo o País, é inspirado 
no livro “A Vida Invisível de Eurídice 
Gusmão”, de Martha Batalha. O livro 
da Companhia das Letras revela 
os obstáculos que as mulheres 
enfrentavam nas décadas de 50 e 
60. Neste Mês da Consciência Negra, 
destaque ainda para “Pano, Pau e 
Pão”, da historiadora Ana Carolina 
Viotti. Lançado pela Editora Unifesp, 
o livro sobre escravidão traz 
imagens do cotidiano do trabalho 
escravo no Brasil.


