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Memorial dos 
Professores

A APEOESP criou em 
seu site uma seção para 
homenagear os professo-
res, vítimas da Covid-19. 
São homens e mulheres, 
de diferentes idades, ra-
ças e regiões, que tinham 
em comum o trabalho na 
rede estadual de ensi-
no paulista, o que prova 
mais uma vez o caráter indiscriminado 
e devastador do coronavírus. No mo-
mento em que o Brasil já ultrapassa 115 
mil mortes pela epidemia, o Sindicato 
registra rostos e histórias desta trágica 
estatística.

Carta ao Futuro
Um exército de 

zumbis vestidos 
de verde e amare-
lo ataca crianças 
negras, profissio-
nais da Saúde e a 
imprensa na ani-
mação do clipe “Carta ao Futuro”, que 
o Detonautas Roque Clube lançou no 
último dia 14. A música composta por 
Tico Santa Cruz durante a quarentena 
fala sobre um “loop eterno de notícias 
tristes no jornal” e tem referências ex-
plícitas a Bolsonaro e aos fascistas.

Educação na 
Pandemia, o filme

Acaba de es-
trear no YouTube 
o mini documen-
tário “A Educação 
na Pandemia - Pre-

sença da Ausência”. O diretor Fernando 
Lazzarini reuniu professores que falam 
sobre o impacto da pandemia nas suas 
escolas e os riscos do retorno mal plane-
jado às aulas presenciais. Assista no link 
https://youtu.be/EP5J9Mf-zUE 

Grátis para professores
O Teatro Alfa 

realiza uma edi-
ção do curso 
“Descobrindo o 
Teatro Online” ex-
clusiva para pro-
fessores da rede pública, que vão aprender 
conceitos sobre encenação, palco e trilha 
sonora. As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas no site do teatro: www.teatroal-
fa.com.b

Olimpíada de História

Vai até o dia 07 de setembro o período 
de inscrições para a 12ª edição da Olim-
píada Nacional em História do Brasil, um 
projeto da Unicamp que foi adaptado para 
facilitar a participação de alunos e professo-
res durante a pandemia. A Olimpíada tem 
uma metodologia de ensino para o vesti-
bular e o Exame Nacional de Ensino Médio. 
O regulamento e a ficha de inscrição estão 
no site www.olimpiadadehistoria.com.br

USP e o normal 21
A Universidade de São Paulo iniciou o 

processo de retomada de atividades pre-
senciais no dia 17 de agosto. Nesta primeira 
etapa, a maior universidade do País abriu 
parcialmente suas bibliotecas e algumas 
atividades de pesquisa e administração. 
As aulas presenciais de graduação devem 
ser retomadas apenas na última etapa do 
processo, chamada de “normal 2021”.

MAM na Cidade
Instalado no 

Parque do Ibira-
puera e fechado 
desde o início da 
quarentena, o 
Museu de Arte 
Moderna leva agora seu acervo para pai-
néis de pontos de ônibus e paredes de 
edifícios. Obras de artistas como Tarsila 
do Amaral e Tomie Ohtake estão em 140 
pontos e também serão projetadas em 
escala monumental em prédios da região 
central da capital.

“Meu nome é ébano: a vida e a 
obra de Luiz Melodia”, do jornalista 
Toninho Vaz, chega às livrarias três 
anos após a morte do compositor 
de “Negro Gato”. O livro sobre Luiz 
Melodia é da Editora Tordesilhas. 
Destaque ainda para “Lições de 
Resistência”, lancamento das 
Edições Sesc, que reúne artigos 
do poeta abolicionista Luiz Gama. 
O livro foi organizado por Ligia 
Fonseca Ferreira, que obteve seu 
doutorado na Universidade de 
Sorbonne com uma tese sobre 
o homem que é considerado o 
‘Apóstolo Negro da Abolição’.


