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Educação contra 
a Barbárie

A Semana de Ação 
Mundial 2020 vai ter 
um novo formato. A 
Campanha Nacional 
Pelo Direito à Educa-
ção, que organiza o 
evento, vai promover webinários di-
ários, de 15 a 22 de junho, e outras 
atividades no segundo semestre. O 
tema permanece: “Educação contra 
a Barbárie - por escolas democráticas 
e pela liberdade de ensinar”. Mais in-
formações e inscrições através do site 
www.semanadeacaomundial.org

Documentário
Estreia no Canal His-

tory 2, no próximo dia 
11, o documentário 
“Ameaças do Céu”, que retrata o 
impacto das mudanças climáticas 
no setor elétrico. São desafios como 
tempestades, vendavais e descargas 
elétricas. A diretora Iara Cardoso abor-
da o tema, de forma leve e dinâmica. 
Às 18h20 de 11 de abril!

Futuro da Ciência
O Instituto Educa-

cional Futuro da Ciência 
está publicando em seu 
site materiais didáticos 
de diversos temas rela-
cionados às Ciências da Natureza, com 
foco nos estudantes e também nos 
professores. Destaque para o curso “A 
Relatividade de Einstein: espaço, tempo 
e matéria”, que já está disponível no 
YouTube. Acesse através do site www.
iefc.org.br.

Repúdio
Em plena 

quarentena 
imposta pela 
pandemia da Covid-19, o Ministério 
da Educação cortou 40% das bolsas 
concedidas pela Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), órgão de fomento 
à pesquisa que integra a pasta. A 
portaria atinge cerca de 3 mil pós-
-graduandos envolvidos em projetos 
de pesquisa. 

Filmes
A Plataforma Video-

camp disponibiliza até o 
dia 25 de abril uma playlist 
de filmes sobre educação, 
infância e o ato de brincar, 
com destaque para filmes consagrados 
entre os professores, como “Nunca me 
Sonharam” e “Corações e Mentes”. Para 
assistir, basta efetuar cadastro na Plata-
forma: https://www.videocamp.com/pt

Respostas 
para o Amanhã

As inscrições 
para a 7ª edição 
do Prêmio Respos-
tas para o Amanhã 

foram prorrogadas até o dia 10 de agos-
to. Realizado desde 2014 em parceria 
com a Unesco, o Prêmio mobiliza escolas 
e professores de todo País. Acesse www.
respostasparaoamanha.com.br. 

A arte não para
As galerias de 

arte e instituições 
culturais foram 
rápidas em enga-
tar iniciativas de 
enfrentamento à 
quarentena. Mu-

seus como o Masp e o MAM têm acervos 
valiosos e uma programação diversa. Veja 
as dicas no site da Revista Arte Brasileiros, 
que comemora os seus dez anos em um 
cenário inesperado, com uma edição di-
gital e em meio a uma epidemia global, 
algo impensável em 2010.

A literatura tem sido indicada como suporte 
para enfrentar o desafio do isolamento 
social, imposto pelo inesperado avanço da 
epidemia do coronoravírus. Pensando nisso, 
a APEOESP deixa aqui duas dicas para a 
próxima semana. “Tantas Palavras” reúne 
todas as letras de Chico Buarque e mais 
uma reportagem biográfica do compositor, 
assinada pelo jornalista Humberto  Werneck 
para a Companhia das Letras. Já a Primavera 
Editorial disponibiliza e-books gratuitamente. 
O primerio desta quarentena é “Uma centena 
de Flores”, romance de Gail Tsukiyama 
sobre a luta de uma família para enfrentar 
privações inesperadas.

O Senac São Paulo oferece em seu 
portal 24 cursos on-line gratuitos, entre 
eles o de Docência e Mediação Pedagógi-
ca. Conecte-se: http://www.sp.senac.br


