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É George Floyd 
todo dia!

O Alto Co-
missariado para 
os Direitos Hu-
manos da ONU 
classificou como 
deplorável o as-
sassinato de Beto Freitas por seguranças 
do Carrefour, há poucas horas do Dia da 
Consciência Negra, e intimou o governo a 
reconhecer o racismo persistente no País. A 
morte por asfixia e espancamento de mais 
um homem negro reforça as estatísticas, 
que apontam que a cada 23 minutos um 
negro é assassinado no Brasil.

O legado de uma lenda
“Sou completamen-

te esquerdista, de pé, 
de fé e de cérebro”, 
dizia Diego Maradona, o 
icônico jogador que fez 
o mundo parar em 25 

de novembro, para lamentar sua morte.
Nascido na periferia da Argentina, 

Maradona é celebrado também por seu 
ativismo e pela defesa dos direitos traba-
lhistas e da soberania latino-americana.

Reviravolta na Escola
O Centro de Referência em Educação 

Integral lança a Campanha #Reviravolta da 
Escola, para apoiar a comunidade escolar 
na elaboração de novas formas de atuação 
exigidas pela pandemia. Acompanhe no 
Facebook e no YouTube da instituição.

Nunca me sonharam
A realidade de estudan-

tes e professores das escolas 
públicas de Ensino Médio 
retratada no documentário 
“Nunca me Sonharam” é 
tema de websérie homô-

nima, lançada pelo Instituto Unibanco. 
São 20 episódios disponibilizados no 
Observatório de Educação.

Aniversário virtual

Os 25 anos da Internet no Brasil se-
rão comemorados durante o ‘Internet 
Festival’, que acontece de 07 a 14 de 
dezembro. As atividades remotas acon-
tecerão em três espaços: Arena Star-
tups, Arena Games e Arena Influencers. 
Programação e inscrições no site www.
internetfestival.com.br

A Educação no Paraná 
de Ratinho Júnior

A APEOESP se solidari-
za com os professores do 
Paraná, em greve de fome 
na Assembleia Legislativa, 
para que o governo de Ra-
tinho Júnior respeite seus 
direitos. Veja mais Informações no site 
do Sindicato.

Luto
O desrespeito à vida dos trabalhado-

res provocou um dos maiores acidentes 
rodoviários já registrados em rodovias 
paulistas, no último dia 25. Um ônibus 
clandestino, que transportava funcioná-
rios de uma indústria têxtil, chocou-se 
com um caminhão, na Rodovia Alfredo 
de Oliveira Carvalho, em Taquarituba, 
deixando 41 mortos.

Exposição grátis
A Mostra Vento reinaugura as ativi-

dades presenciais da Fundação Bienal de 
São Paulo. São 21 artistas na exposição 
coletiva, que integra o calendário da 34ª 
Bienal, no Pavilhão do Ibirapuera. 

O Instituto de 
Ciências Matemá-
ticas e de Compu-
tação da USP, em 

São Carlos, está realizando oficinas on-
line gratuitas para ensinar os princípios 
de programação. Mais informações no 
link icmc.usp.br/e/c69cf 

Professor 
Transformador

As condições atípicas, impostas pela 
pandemia, levaram o Prêmio Professor 
Transformador a aceitar inscrições de 
projetos pedagógicos, independente do 
ano que estes tenham sido desenvolvi-
dos. Mais Informações no site significa-
re.org.br/premio.

“Racismo Estrutural”, do filósofo 
Silvio de Almeida, revela através de 
estatísticas como o preconceito contra 
os negros está enrustido na sociedade 
brasileira. O livro é da Editora Pólen. 
Também filósofo e professor da rede 
estadual, Diego Luciano lança “A 
Escola do Tucano”, uma sátira a vários 
setores da sociedade, como o ensino, 
a política e o mundo do trabalho. O 
livro, dedicado aos professores, é da 
Editora Uiclap.


