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Memória

“Existem homens que lutam um dia 
e são bons. Existem outros que lutam 
um ano e são melhores. Existem aque-
les que lutam muitos anos e são muito 
bons. Porém, existem os que lutam toda 
a vida; estes são os imprescindíveis.”. A 
frase de Bertolt Brecht parece ter sido 
escrita para o Professor João Felício, 
ex-presidente da APEOESP e da CUT, 
que faleceu no último dia 19, deixando 
como legado uma trajetória de lutas em 
defesa dos trabalhadores e, especial-
mente, do Magistério Público.

Música em Casa
Acompanhe 

pelo Instagram 
o Festival Música 
em Casa, ofereci-
do pela Universal 
Music Brasil, para 
amenizar os efei-
tos da quarente-
na imposta pela 
epidemia do coronavírus. O Festival 
conta com lives diárias de mais de 40 
artistas, através de seus perfis na rede 
social. Destaque para nomes da nova 
geração como Melim, As Bahias e a 
Cozinha Mineira e Mahmundi, que se 
apresentarão até o dia 29 de março, 
entre 19h00 e 21h30.

Unicef: 
Prevenção escolar

O Fundo das 
Nações Unidas 
para a Infân-
cia - UNICEF - 
lançou um guia 
com orientações globais para proteger 
crianças e escolas, durante a epidemia 
do Covid-19. O material inclui ações 
práticas e orientações para reduzir 
o impacto da interrupção das aulas 
no aprendizado e no bem-estar dos 
estudantes. Faça o download do guia 
no link http://bit.ly/covid-19_escolas

Cultura em estado 
de emergência

Com a decretação de estado de 
emergência, museus, centros culturais, 
teatros, bibliotecas e  cinemas foram 
fechados na última semana, para evitar 
a propagação do coronavírus. Além da 
suspensão de eventos, como estreias, 
lançamentos e vernissages, exposições 
como “Egito Antigo: do Cotidiano à 
Eternidade”, em cartaz no CCBB, foram 
interrompidas.Leitura digital

Entre as diversas plataformas online 
e gratuitas de acesso a livros, artigos e 
revistas, “Histórias de Vida” destaca-se 
por oferecer biografias de artistas, 
cineastas e outras personalidades do 
meio cultural. Trata-se da Coleção 
Aplauso, disponível através do site 
http://aplauso.imprensaoficial.com.br/

Excelente notícia
Três professores 

brasileiros estão entre 
os 50 finalistas do Global Teacher Prize 
2020 da Varkey Foundation e Unesco. 
A professora de Educação Especial e 
Língua Portuguesa Doani Emanuela 
Bertan, da EMEF Júlio de Mesquita 
Filho, localizada em Campinas, é uma 
das finalistas do prêmio, conhecido 
como o Oscar da Educação.

TV
O Canal Futura al-

terou sua grade de 
programação até abril, 
para disponibilizar vi-
deoaulas do Telecurso e demais pro-
gramas educativos para estudantes 
e educadores que precisem acessar 
conteúdos complementares para pro-
cessos de ensino e aprendizagem. O 
material educativo pode ser acessado 
na TV, Youtube e redes sociais. Mais 
informações em futura.org.br. 

“Ideias para adiar o fim do mundo”, do líder 
indígena Ailton Krenak, é uma parábola sobre 
os dias atuais. O livro da Editora Companhia 
das Letras resgata o conceito da humanidade 
integrada à natureza. Destaque ainda para 
o lançamento de “Os anos de chumbo: a 
militância, a repressão e a cultura de um tempo 
que definiu o destino do Brasil”, do jornalista 
Luiz Octavio de Lima.

O livro da Editora Planeta, que marca os 
56 anos do golpe de 64, tem prefácio do 
historiador Laurentino Gomes e quarta capa 
assinada pelo mais célebre linguista em 
atividade, Noam Chomsky.


