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Rouxinóis e
Cravos & Rosas:
Sucesso Internacional

O humorista Paulo Fabião acaba
de lançar “O Incluso”, uma
espirituosa metáfora sobre um
mundo de preconceitos, que prega
a exclusão das diferenças. O livro
da Sendas Edições está à venda
na Amazon. A história de Marco
Brotto, o caçador de Aurora
Boreal, inspirou a professora
Renata Aguilar a escrever “Aurora
Boreal, uma descoberta além
das cores”, para despertar o
interesse de seus alunos pelos
fenômenos da natureza. Acesse
o site Aurora Boreal ou fale
com a autora, através do e-mail
professorarenata.aguilar@
gmail.com

76 anos de lutas
A APEOESP completou 76 anos, na última
semana. O Sindicato
dos Professores do
Ensino Oficial de São
Paulo, fundado no dia
13 de janeiro de 1945,
é hoje uma referência
nacional quando o assunto é Educação
Pública e defesa dos trabalhadores.

Os corais Rouxinóis da Apeoesp e
Cravos & Rosas foram premiados em
várias categorias, durante a 2ª edição do
Encontro Internacional da Feliz Idade,
que reuniu grupos musicais de diversos
países da América Latina em ambiente
virtual, em dezembro. Formados por
professores aposentados, os Corais da
APEOESP são destaque frequente em
eventos artísticos.

Matemática para todos
Focada em reduzir
o déficit de aprendizagem gerado pelo fechamento de escolas
na pandemia, a Khan
Academy abriu uma
plataforma de cursos
de Matemática para alunos e professores. A Plataforma “Prepare-se” oferece
cursos gratuitos e alinhados à BNCC,
para alunos do Ensino Fundamental e 1°
ano do Ensino Médio, e formação para
os educadores. É só acessar https://
pt.khanacademy.org/

Netflix de livros
Uma startup oferece catálogo digital
de livros para alunos da rede pública.
Com o uso da tecnologia, a Árvore leva
às escolas acervo de 30 mil obras, para
apoiar leitura e ensino a distância na
pandemia. Conhecida como a Netflix de
Livros, a Árvore tem seu acervo no site
www.arvore.com.br

Mortes anunciadas
O Relatório Internacional da ONG
Human Rights Watch, divulgado na
última quarta-feira,
reafirma que Bolsonaro sabotou o combate da pandemia no
Brasil, com fake news e campanha contra
a vacinação, entre outros equívocos A 31ª
edição do documento, que avalia a situação de direitos humanos em mais de 100
países, coincide com o agravamento da
epidemia de coronavírus no Brasil, que
levou ao colapso o sistema de saúde de
Manaus e à morte por asfixia de pacientes, por falta de cilindros de oxigênio.

Ataques à imprensa
O site Repórter Brasil foi alvo de uma
série de ataques de hackers e a redação
sofreu uma tentativa de invasão. Com 20
anos de atuação premiada na cobertura
de violações aos direitos humanos, como
escravidão contemporânea, e temas relacionados ao meio ambiente, a Repórter
Brasil tem sido pressionada a retirar de
seu site diversas matérias. Acesse, leia e
compartilhe o trabalho desempenhado
por jornalistas qualificados: https://
reporterbrasil.org.br/

Infinito Vão
Após temporada em Portugal,
a Mostra “Infinito
Vão - 90 anos da
Arquitetura Brasileira” chega ao Sesc 24 de Maio, vizinho à
sede da APEOESP. A mostra traça um paralelo entre edifícios e versos musicais. A
própria unidade do Sesc, projetada pelo
renomado arquiteto Paulo Mendes da
Rocha, integra a exposição, que pode ser
visitada mediante protocolos sanitários
e agendamento prévio no site do Sesc.

