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Estudar sem 
sair de casa 

INGLÊS -  A 9ª edição 
do Colloquium Cultura 
Inglesa terá um dia de 
capacitação gratuita 
para o público externo. 
As atividades virtuais 
gratuitas de aprimora-
mento das habilidades 
dos docentes no ensino 
da língua inglesa serão no dia 06 de 
fevereiro. Inscrições no site https://
colloquium.culturainglesa.com.br/

REDAÇÃO - A eficiência na redação de 
e-mails e outras mensagens rápidas é o 
foco da doutora em linguística, Vívian 
Cristina Rio Stella. Ela lançou o livro 
“Comunicação eficiente: como escrever 
mensagens com clareza, concisão e 
funcionalidade”, pela Editora Aberje, e 
vai promover nas próximas semanas o 
Programa 3Ps da Comunicação.

Conexão Educativa

A Nova Escola e o Google oferecem, 
através da Plataforma Conexão Educa-
tiva, mais de seis mil planos de aulas 
adaptados ao ensino remoto. Acesse 
gratuitamente através do site https://
novaescola.org.br

Retratos da Escola
Já está disponível para 

download, no site da CNTE, 
a mais nova edição da Re-
vista Retratos da Escola, que 
traz um dossiê sobre o tra-
balho docente em tempos 
de pandemia. Acesse www.cnte.org.br

Transfobia e racismo

Às vésperas do Dia da Visibilidade 
Trans, celebrado em 29 de janeiro, duas 
vereadoras paulistas, negras e transexu-
ais, foram atacadas. A casa de Carolina 
Iara, covereadora da bancada feminista 
do PSOL em São Paulo, que tem se des-
tacado no ativismo em prol das pessoas 
trans, foi alvejada por tiros. 

Primeira mulher trans a ocupar uma 
cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, 
Érica Hilton tem sido perseguida dentro de 
seu próprio gabinete, além de ser alvo de 
uma campanha de ódio nas redes sociais.

O ancião é nosso livro

Com o apoio da ONU, o artista Tito 
Ferrara grafitou em um muro da Rua da 
Consolação uma homenagem às comuni-
dades indígenas afetadas pela pandemia. 
A frase “O ancião é o nosso livro”, escrita 
no grafite, expressa o luto pela morte 
dos mais velhos, entre os indígenas, que 
significa a perda de histórias e conhe-
cimentos fundamentais para a cultura. 
O grafite é uma iniciativa do Projeto 
Verificado da ONU, que visa combater a 
desinformação sobre a covid-19.

Disque 100 
O Instituto do Pacto Nacional 

pela Erradicação do Trabalho Escravo 
lançou dois curta-metragens sobre o 
combate ao trabalho escravo no Brasil. 
Disponíveis no YouTube do InPACTO, 
os vídeos divulgam o Disque Direitos 
Humanos - número 100, para denun-
ciar não apenas suspeitas de trabalho 
escravo, mas outras violações de di-
reitos humanos.

A Harper Collins está relançando 
no Brasil “O Tigre Branco”, o best-
seller do New York Times, que 
inspirou a série da Netflix e deu ao 
jornalista indiano Aravind Adiga, 
o Man Booker Prize, um dos mais 
importantes prêmios literários 
internacionais. O livro conta a 
trajetória de anti-herói do melhor 
aluno de uma casta considerada 
inferior na Índia.

Destaque ainda para “Narrativas 
negras - Biografias Ilustradas de 
Mulheres Pretas Brasileiras”. O 
livro, lançado pela Editora Voo, 
reúne perfis como o de Dandara, Tia 
Ciata, Elza Soares, Marielle Franco e 
outras mulheres inspiradoras.


