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Gratidão Professor
A ONG ‘Educando by 

Worldfund’ lança a cam-
panha #GratidãoPro-
fessor, com um portal 
repleto de conteúdo 
pedagógico gratuito. 

A campanha teve início em 05 de 
outubro, Dia Mundial do Professor, e se 
estenderá até 05 de dezembro, Dia de 
Doar. Acesse www.educando.org.

Cinema & Luta
 “Abraço - a 
única saída é lu-
tar” já está nas 
plataformas digi-
tais. Vencedor em 
três categorias do 
Festival Cine PE, 
o filme conta a 
história real de professores ativistas de 
Sergipe. Assista sem sair de casa nas 
seguintes plataformas: YouTube, Apple 
TV, Google Play, Now, Vivo Play e Looke.

Solidariedade e uma incrível seme-
lhança entre Collor e Bolsonaro são os 
destaques do documentário “Não toque 
em meu companheiro”, que acaba de 
chegar às plataformas de streaming. O 
filme da cineasta Maria Augusta Ramos 
conta a história de 110 demitidos da Cai-
xa Econômica Federal em 1991, durante 
protestos contra a redução de direitos 
trabalhistas e a privatização.

Educação na 
pandemia

Professores e estudantes estão convida-
dos para participar de uma pesquisa sobre 
a dimensão da proteção social nas escolas 
públicas, durante a pandemia. O trabalho, 
conduzido pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, em colaboração com 
a CNTE e a União Brasileira dos Estudan-
tes Secundaristas, aborda temas como 
alimentação escolar, EAD e reabertura. 
A pesquisa pode ser respondida no link 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScH4XJJB3h9exbXV_FDC_eG-
9ZAuvem-Zdj4gO2zQBDNE_NYzw/view-
form?fbzx=-5374990253404650663

Música engajada

  Grandes nomes da música brasileira 
uniram suas vozes na música “Quem tem 
fome, tem pressa”, que acaba de ser lan-
çada para promover a campanha Natal 
Sem Fome. A  iniciativa da ONG Ação da 
Cidadania, fundada pelo sociólogo Herbert 
de Souza, o Betinho, tem a colaboração de 
artistas de diferentes estilos e gerações, 
como Chico Buarque e Anitta. Acesse na-
talsemfome.org.br

  Denúncia e protesto 
colocaram o Detonautas 
Roque Clube no topo 
da parada do Spotify 
e outras plataformas. 
Em setembro, o grupo 
lançou “Micheque”, sobre o dinheiro de 
procedência inexplicável depositado na 
conta da primeira-dama, Michelle Bolso-
naro. Em outubro, veio um novo sucesso 
com a música “Mala Cheia”, que fala dos 
exploradores da fé.

Literatura 
em versão 2.1

Clássicos como “Dom Casmurro” e “O 
Homem que Sabia Javanês“ estão no Palco 
Literário Digital, podcast disponível na Ore-
lo, novo aplicativo que pode ser baixado na 
Apple Store e Google Play. As adaptações 
dramatizadas das grandes obras literárias 
são quinzenais.

Prêmio Camões
O português Vitor Aguiar e Silva é o ga-

nhador do Prêmio Camões 2020. Professor 
e escritor, Vítor é especialista em Literatura 
e signatário da Petição em Defesa da Língua 
Portuguesa Contra o Acordo Ortográfico. 
Em 2019, o vencedor do Prêmio Camões 
foi Chico Buarque.

Vencedor do 62º Troféu Juca Pato, 
o líder indígena Ailton Krenak 
é também um dos finalistas do 
Prêmio Jabuti. As duas premiações 
estão relacionadas ao livro “Ideias 
para adiar o fim do mundo”, da 
Companhia das Letras.

Chega ao Brasil “A Tirania do 
Mérito - O que aconteceu com o 
bem comum?”, análise de Michael 
Sandel sobre o resultado trágico 
dos conceitos neoliberais. O livro 
do professor de Harvard tem 
lançamento nacional pela Editora 
Civilização Brasileira.


