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O silêncio acabou!
Um grupo de juris-

tas brasileiras lançou 
no início de setembro 
o #MeTooBrasil. As 
denúncias de assé-
dio sexual contra o 
produtor de cinema 

Gustavo Beck impulsionaram o movimen-
to, que já conta com 3,5 mil voluntárias 
e tem apoio da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público. A inicia-
tiva surge em meio ao longo período de 
isolamento social, imposto pela pandemia, 
que provocou um aumento de 40% nos 
casos de violência contra a mulher. Acesse 
https://metoobrasil.org.br/

Teses e Dissertações:
Educação Física

A tese de doutorado “Histórias de 
vida e saberes de professores de Educa-
ção Física que atuaram nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, nas décadas de 
1980 e 1990”, defendida na Universidade 
Federal de São Carlos, é o mais recente 
destaque da seção Teses e Dissertações 
do site da APEOESP. 

A autora do trabalho é a pesquisadora 
Cátia Silvana da Costa, autora de uma 
dissertação de mestrado dedicada ao 
início de carreira dos professores de Edu-
cação Física, que também foi manchete 
no site do Sindicato.

Legado de D. Paulo 
resiste à direita

Estão abertas as 
inscrições para o 7º 
Prêmio Municipal de 
Direitos Humanos 
Dom Paulo Evaristo 
Arns. O Cardeal Ar-
cebispo, que teria 
completado 99 anos 
no último dia 14, segue como inspira-
ção para os que lutam na defesa dos 
excluidos, como o Padre Júlio Lancellot-
ti, vítima de difamações e ameaças de 
grupos de extrema-direita, contrários à 
assistência aos moradores de rua.

Apoio emocional
 A Fundação SM 

e o Quero na Escola 
criaram o projeto 
“Apoio Emocional”, 
que reúne psicólo-
gos e psicoterapeu-
tas voluntários para atender professores. 
Inscrições gratuitas no site www.quero-
naescola.com.br/apoioemocional 

Disciplinas
História e Ciências

Um aplicativo que cruza conteúdos 
de História e Ciências é o destaque da 
segunda edição da Maratona UNICEF 
Samsung, que mobiliza estudantes a 
partir de projetos que agregam tecno-
logia e educação. O aplicativo Cientistas 
Temporais está disponível na Plataforma 
Google Play.

Inglês
A Faculdade Cultura Inglesa oferece 

uma versão gratuita do ‘Teaching Online’. 
O curso de extensão traz ferramentas 
digitais para facilitar a interação nas 
aulas virtuais. Mais informações: www.
faculdadeculturainglesa.com.br/

Só há luto, se houver luta 
 “... O Brasil tem hoje uma nova geografia humana. E ela 

não é acidental. Temos essa cratera de mais de 130.000 pes-
soas a menos, como luzes que se apagam num curto espaço 
de tempo, deixando aqueles que as amavam no escuro de 
um luto que sequer é reconhecido. Uma cratera que segue 
se ampliando na velocidade de centenas de mortos por dia.”

 Eliane Brum, colunista de ElPaís

Acaba de chegar às livrarias “O 
universo conceitual de Milton Santos“, 
livro de Pedro de Almeida Vasconcelos 
sobre noções e conceitos propostos por 
um dos maiores geógrafos do mundo. 
Destaque ainda para “Covid 19 - Ecos de 
uma guerra fraterna”, uma coletânea 
de contos e poemas organizados por 
Carlos Alberto de Campos. A venda 
do livro da Editora Casa do Novo 
Autor será revertida para a compra de 
cestas básicas, para famílias afetadas 
pela pandemia. Saiba mais sobre o 
projeto na Taberna do Artista: www.
tabernadoartista.com


