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Semana Freiriana
A Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação realiza de 14
a 19 de setembro a
Semana Freiriana de Lutas Pela Vida e
Pela Educação Pública. Especialistas vão
celebrar, em uma série de lives, os 99
anos do nascimento de Paulo Freire, que
seriam comemorados em 19 de setembro. Acesse o Facebook da CNTE Brasil.

Está disponível para
download gratuito “Líderes
na escola”, livro do jornalista
Antônio Gois que tem um
subtítulo explicativo: “O que
fazem os bons diretores e
diretoras, e como os melhores
sistemas educacionais do
mundo os selecionam,
formam e apoiam”. Download
no site da Fundação
Santillana. Destaque ainda
para o e-book “Estesia”, da
poetisa Cida Pedrosa. Alvo de
um cyber ataque de eleitores
de Bolsonaro no lançamento,
o livro da Editora Claranan
reúne haicais e fotografias da
quarentena em Recife.

Estudos de Literatura
A Universidade Federal de São Carlos
está com inscrições abertas para o Seminário de Estudos de Literatura, que vai
acontecer em ambiente virtual entre os
dias 21 e 25 de setembro. Esta sétima
edição do Seminário, tem como tema as
“conexões no isolamento”, As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas no site
https://selitufscar.wordpress.com.

Setembro Amarelo
A iluminação
de pontos turísticos com a cor
amarela marca a
campanha nacional de prevenção
ao suicídio. Desde 2015, o Setembro
Amarelo promove ações como o “vagão
do acolhimento”, que o Movimento Falar Inspira Vida leva às Estações Linhas
04-Amarela e 05-Lilás de metrô. O Conselho Regional de Medicina também está
promovendo palestras virtuais sobre o
tema, em suas redes sociais. Informações sobre a ação no metrô, através do
site www.falarinspiravida.com.br

Saúde na pandemia
Cerca de 68%
dos professores,
diretores e coordenadores pedagógicos sentem
que sua saúde emocional piorou, devido
à pandemia. Este é um dos dados revelados por uma pesquisa da Nova Escola
sobre a saúde emocional de profissionais
da educação básica. Ansiedade, estresse
e depressão são os incômodos mais relatados pelos entrevistados; 7 em cada
10 afirmam não contar com ajuda profissional para solucionar seus problemas.

O ódio que
eles semeiam
A degradação da liberdade de expressão no Brasil
amplia-se diariamente, com
o aumento de casos de censura à imprensa, fomentados por Bolsonaro e
sua equipe. Portal GGN, Globo, Revista
‘Crusoé’ e a TV RBS foram alvos de censura em 2020, sem falar de profissionais
atacados, como a jornalista Patrícia
Campos Mello, autora de “A Máquina
do Ódio”, e o humorista Marcelo Adnet.

Tropicalistas no MAM
O Museu de Arte
Moderna está com
inscrições abertas
para o curso “Tropicalismo: história arrebatadora e estética
libertária”. Serão quatro encontros online sobre o movimento, a partir de 18 de
setembro. Programação e inscrições no
site do MAM: http://mam.org.br/

Professor
transformador

Estão abertas as inscrições para o
Prêmio Professor Transformador 2021,
que vai destacar experiências educativas
inovadoras em todas as etapas do Ensino
Básico. O regulamento e a ficha de inscrição
da premiação, promovida pelo Instituto
Significare, em parceria com a Base2edu e a
Bett Educar, estão no site www.significare.
org.br/premio

