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Mês do Professor

Canções - Disponível no Spotify e no 
Portal Nova Escola, o Especial “Canções 
que nos movem: aprendendo, ensinando 
e se divertindo com a música” propõe 
planos de aula a partir de músicas consa-
gradas  O material criado pela Fundação 
Grupo Volkswagen para o Dia dos Profes-
sores abrange o currículo da Educação 
Infantil ao Ensino Médio.

 
Educação pós-pandemia - “Di-
reito Humano à Educação: horizontes e 
sentidos na pós-pandemia” é o tema da 
11ª Assembleia da Campanha Latino-A-
mericana pelo Direito à Educação, que 
neste ano acontece em formato de lives 
semanais, com tradução simultânea. O 
evento, que reúne educadores da Amé-
rica Latina e Caribe, pode ser acessado 
através da página  https://redclade.org/
xi-asamblea-regional-de-la-clade/

 
Futura - A Campanha “Não desista do 
seu futuro” abriu o Mês dos Professores 
no Canal Futura, que lançou também a 
mobilização digital #Nem1PraTrás. Até 
o final do mês, o Canal apresenta lives 
que destacam o protagonismo dos pro-
fessores. No dia 27 de outubro haverá 
a entrega do Prêmio Educador Nota 10. 
No YouTube do Canal está em cartaz a 
websérie ‘E aí, professor?’. 

Novo normal 
na Cultura

Museus, tea-
tros, bibliotecas, 
salas de cinema 
e outros espaços 
culturais começa-
ram a retomar as atividades presenciais 
na capital paulista, no dia 10 de outubro, 
quase sete meses após o início do isola-
mento social imposto pelo novo corona-
vírus. São Paulo entrou na fase verde de 
flexibilização, que garante a reabertura 
dos espaços culturais, com redução de 
acesso e outras medidas sanitárias.

Gente é Pra Brilhar
O aumento do 

número de desem-
pregados e de pes- 
soas vivendo na fai- 
xa da extrema po-

breza foram amplamente debatidos 
em 17 de outubro, Dia Internacional da 
Erradicação da Pobreza.

A situação é tão alarmante que o Prê-
mio Nobel da Paz de 2020 foi concedido ao 
Programa Mundial de Alimentos da ONU. 
No Brasil, a campanha “Gente é pra brilhar, 
não pra morrer de fome” promoveu uma 
série de ações para tentar deter a volta  do 
País ao mapa da fome.

Feira de Livros
A Primavera Edito-

rial realiza sua 1ª Feira 
de Livros Rita Lobato. 
De 19 a 31 de outubro, 
uma série de eventos 
virtuais celebra a produção literária femi-
nina e reforça a importância da preven-
ção ao câncer de mama. A Feira é uma 
homenagem à primeira mulher a exercer 
a medicina no Brasil. Acesse www.prima-
veraeditorial.com

Arte nos Muros
O Projeto Arte nos Muros está levando grafites às escolas públicas, 

para disseminar o conceito de educação e sustentabilidade. Os pro-
fessores das escolas selecionadas vão participar de encontros sobre 
técnicas pedagógicas, o uso de ferramentas digitais e introdução ao 
grafite. Mais informações no site www.artenosmuros.com.br

O jornalista Jamil Chade e 
a advogada Ruth Manus 
acabam de lançar “10 histórias 
para tentar entender um 
mundo caótico”. O livro da 
Editora Sextante debate temas 
contemporâneos, como a 
desigualdade e a pobreza, mas 
também o amor e a felicidade. 
Destaque ainda para a 
edição de luxo do “Menino 
Maluquinho”, lançada pela 
Melhoramentos para celebrar 
os 40 anos do personagem de 
Ziraldo, que já foi adaptado 
para o teatro, cinema e ópera, 
além de ter ganhado 129 
edições em 10 países.


