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A cultura afro 
em exposição

MAM na Ci-
dade - Obras 
de  Emanoe l 
Araújo, Heitor 
dos Prazeres e 
outros artistas 
negros ,  que 

integram o acervo do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, estão sendo pro-
jetadas em prédios de Heliópolis e Cidade 
Tiradentes. Esta edição do Projeto MAM 
na Cidade ganhou também um vídeo 
educativo.

Resistência - Celebrado como o es-
cultor da resistência, o norte-americano 
Melvin Edwards, reabre o calendário de 
exposições presenciais do Museu Afro 
Brasil, que também acaba de estrear 
“Deus salve o rei - 80 anos de Pelé”, uma 
homenagem aos 80 anos do jogador de 
futebol mais famoso do mundo.

Educação & pandemia
  Pesquisa lançada 
recentemente pelo 
Datafo lha  aponta 
os legados da pan-
demia para a educa-
ção, como o maior 
envolvimento das famílias na rotina dos 
estudantes e a valorização dos profes-
sores e da tecnologia. Os dados revelam 
também que 54% das famílias têm, em 
casa, pessoas do grupo de risco para o 
coronavírus. 

  Estão abertas até o dia 27 de novem-
bro as inscrições para o 1° “Congresso 
Internacional de Educação Escolar - ce-
nário de pandemia, seus desafios, pers-
pectivas e possibilidades”. Programação 
e inscrição no link https://www.even3.
com.br/ciee2020/

Brasileira concorre ao 
Oscar da Educação

Doani Emanuela Bertan 
está entre os 10 finalistas 
do Global Teacher Prize 
2020, cuja cerimônia será 
no dia 03 de dezembro. 
Professora de Educação 

Especial e Língua Portuguesa, Doani le-
ciona na EMEF Júlio de Mesquita Filho, 
em Campinas. A premiação deste ano 
fará um reconhecimento especial ao 
professor, eleito entre os mais de 12 mil 
indicados, como o “herói da Covid-19”.

Viajando pela Cultura
Um projeto de 

valorização da cul-
tura africana envol-
veu pais e alunos 
da EE Professor José 
Ranieri, em Bauru, e conquistou o 23º 
Prêmio Educador Nota 10. “Viajando 
pela Cultura Africana” é um trabalho 
da professora Suzi Dornelas, que levou 
conteúdos de matriz africana para as 
aulas de Educação Física.

Siga esta causa
Levante Antirra-
cista - Liderado pelas 
advogadas Juliana e 
Silvia Souza, o Levante 
Antirracista chegou 
às redes sociais no último dia 18, com 
perguntas como, “onde estão as pessoas 
negras no trabalho não precarizado?” e 
“o que você vai fazer contra o racismo?”. 

Tirar a Lei do Papel - Aprovada em 
2003, a Lei 10.639/03, que estabelece a 
obrigatoriedade do ensino de história e 
cultura afro-brasileira, é tema da Cam-
panha “Tirar a Lei do Papel”, que a ONG 
AfroEducação realiza pelo terceiro ano 
consecutivo. Um vídeo com personali-
dades e ativistas destaca a importância 
da equidade racial na Educação.

Tempo Presente
A série Tempo Presente, que estreou 

no Canal Futura no Dia da Consciência 
Negra, aborda questões urgentes da 
sociedade, como o genocídio negro e a 
violência contra mulheres. São 13 epi-
sódios, que vão ao ar às sextas-feiras e 
estão disponíveis também no FuturaPlay: 
https://www.futuraplay.org.

“Zezé Motta: muito prazer” é uma 
das biografias da Coleção Aplauso 
Perfil, da Editora Imprensa 
Oficial. A atriz e cantora é uma 
das precursoras do protagonismo 
negro na dramaturgia. As 
mulheres afrodescendentes 
também estão à frente da obra 
da escritora anglo-nigeriana 
Bernardine Evaristo, que será 
um dos destaques da 18ª edição 
da Festa Literária Internacional 
de Paraty, A Flip 2020, que será 
virtual e gratuita, acontece de 03 
a 06 de dezembro. 


