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Mês dos Professores

Assinatura grátis Professores das redes
pública e particular têm
assinatura grátis da Folha de S. Paulo por um
ano. Os assinantes têm acesso ao “Folha
na Sala”, que reúne podcast e newsletter
elaborados para educadores. A assinatura pode ser efetuada no site www.
assinefolha.com.br/professores
Donas da rua - As edu-

cadoras Maria Montessori, Jaqueline Conceição,
Anne Sullivan e Emilia
Ferreiro são as homenageadas do Projeto Donas
da Rua da História, uma homenagem da
Mauricio de Sousa Produções para o Mês
dos Professores. Veja a homenagem no
site http://turmadamonica.uol.com.br/
donasdarua/ddr-da-historia.php

A APEOESP celebra o Dia
Nacional do Livro, que acontece
em 29 de outubro, com a
indicação de dois lançamentos.
“Morro dos Ventos”, do
premiado Otávio Júnior, mostra
o impacto da violência racial
sobre a vida dos estudantes na
periferia do Brasil. Conhecido
como o livreiro do Alemão,
Otávio lança seu mais novo
livro pela Editora do Brasil. Já
as historiadoras Lilia Schwarcz
e Heloisa Starling acabam de
lançar “A Bailarina da Morte A Gripe Espanhola no Brasil”,
pela Companhia das Letras. O
livro revela semelhanças da
pandemia ocorrida há cem
anos, com a Covid-19.

Doutorado - A experiência como pro-

fessora readaptada foi analisada em
uma tese de doutorado pela professora
Rosemeyre de Oliveira A pesquisa realizada na PUC acaba de ser publicada
no livro “Atende aí, que é a readaptada
da tarde!”. Rosemeyre foi uma das personagens de um especial sobre o Dia do
Professor, publicado pelo G1. Veja a reportagem completa no site da APEOESP.

Educação e
Emancipação
A CNTE acaba de lançar a mais nova edição da
Revista Retratos da Escola,
que traz o dossiê “Paulo
Freire: Educação e Emancipação” e é dedicada aos
professores João Felicio e Rosaura Magalhães. Acesse: http://retratosdaescola.
emnuvens.com.br/rde/issue/view/39

Mostra de Cinema SP
A 44ª Mostra Internacional de Cinema de São
Paulo exibe, até o dia 04
de novembro, 198 filmes
de 71 países. Pela primeira vez, a programação é
oferecida em ambiente
virtual; 30 filmes podem ser assistidos gratuitamente, nas Plataformas Sesc Digital e
SPcine Play. A programação completa está
no site https://44.mostra.org/

Debate educacional
Sociedades científicas e entidades
acadêmicas lançam nesta quarta-feira,
28 de outubro, uma carta de princípios
em defesa da educação pública, nas
eleições municipais de 2020. Acompanhe no YouTube da ANPEd e do Pensar
a Educação, Pensar o Brasil.

Criativos da Escola
Estão abertas
as inscrições para
a 6ª edição do Desafio Criativos da
Escola. 2020. A
iniciativa do Instituto Alana vai premiar
até 50 propostas pedagógicos elaboradas por estudantes, com apoio de seus
educadores, para melhoria da qualidade
de vida de suas comunidades. Mais informações no site https://desafio2020.
criativosdaescola.com.br/

Florestan: 100 anos
A UFSCar realiza, nos dias 29 e 30 de
outubro, o Seminário de Política de Informação e Memória sobre o centenário
de Florestan Fernandes e os 50 anos da
Universidade. A biblioteca particular do
sociólogo foi adquirida pela Universidade
de São Carlos. Mais informações e inscrições: https://umma2020.faiufscar.com

