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Dia dos Professores
Abraço - Estreia neste 
15 de outubro “Abraço 
- A única saída é lutar”, 
filme baseado na histó-
ria real de professores 
sergipanos, que saíram 
em marcha de todas 
as partes do Estado 
para protestar contra a perda de direitos 
já conquistados. “Abraço” conquistou os 
prêmios de melhor filme, melhor atriz e 
melhor trilha sonora no Festival Cine PE.

Apoio Emocional - Os professores 
terão, nesta sua semana, um webinário 
de Apoio Emocional. O Projeto Quero na 
Escola realiza o evento nos dias 13 e 15, 
no Facebook e YouTube @queronaescola.

Chão da Escola - A relação entre 
educação e o cinema na promoção dos 
direitos humanos é o tema de “No chão 
da escola”, iniciativa da Fundação Alana 
que reúne profissionais da educação bá-
sica, cultura, cinema e direitos humanos. 
Acesso no YouTube do Instituto Alana, no 
dia 15 de outubro, às 19h. 

Ensino de Jovens 
e Adultos

O EJA é tema da 
mostra multimídia “Ou-
tras leituras do mundo: 
olhares de pessoas jo-
vens e adultas”, pro-
movida pela Campanha 
Latino-Americana pelo Direito à Educa-
ção. A iniciativa, que destaca a Educação 
de Pessoas Jovens e Adultas como um 
direito humano fundamental, recebe 
inscrições até 31 de outubro no link 
https//redclade.org/pt-br/otras-lectu-
ras-del-mundo-miradas-de-personas-
-jovenes-y-adultas/

Turma da Covid-19
Um professor brasileiro integra a 

primeira comissão internacional de 
apuração de fatos sobre a educação pós-
-coronavírus, Finalista do Global Teacher 
Prize em 2018, Rubens Ferronato ajudou 
a lançar a Turma da Covid-19, iniciativa 
da Fundação Varkey, que é membro da 
Coalizão Global de Educação da UNESCO. 

Deixa que eu conto
A UNICEF acaba 

de lançar progra-
mas de rádio diários 
para crianças, com 
histórias da cultu-
ra afro-brasileira. 
A série “Deixa que 
Eu Conto” traz con-
teúdos previstos nas leis 10.639/2003 
e 11.645/2008, que alteraram a LDB. 
Os programas estão disponíveis no site 
www.unicef.org/brazil/deixa-que-eu-
-conto

Zuza e o Brasil lindo 
Faleceu no 

último dia 04, 
Zuza Homem de 
Mello, o maior 
pesquisador e 
divulgador da 
música popular 
brasileira. Autor 

de livros como “A Era dos Festivais” e “A 
Canção no Tempo”, Zuza havia acabado 
de concluir a biografia de João Gilberto. 
Todos os obituários celebraram a sereni-
dade do homem, que fez da paixão pela 
MPB o seu modo de vida.

A Unifesp realiza, nos dias 16 e 17 de 
outubro, a sua I Feira de Profissões, que 
vai destacar os cursos de graduação da 
Universidade e também os cursinhos po-
pulares, que preparam os estudantes das 
escolas públicas para os vestibulares das 
universidades gratuitas. Inscrições no 
site www.feiradeprofissoes.unifesp.br

Dica do Dia Mundial dos Professores, 
celebrado em 05 de outubro, “O 
Papel da Prática na Formação Inicial 
de Professores” está disponível 
para download gratuito no site 
da Fundação Santillana. Destaque 
ainda para o jornalista Bruno Paes 
Manso, do Núcleo de Estudos de 
Violência da USP, que acaba de 
publicar “República das Milícias 
- Dos Esquadrões da Morte à Era 
Bolsonaro”. O livro da Editora Todavia 
revela a complexa rede de interesses 
que garantiu a chegada de milicianos 
ao Palácio do Planalto. 


