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Mar de Vozes 
pelos 230 mil

Lançado no último dia 29, o Projeto 
Mar de Vozes presta homenagem aos 
mais de 230 mil.mortos pela Covid-19 
no Brasil. Nunca tantas pessoas mor-
reram em tão pouco tempo da mesma 
doença, no País. Formado por cantores 
remanescentes do Coral da Unisinos, 
Mar de Vozes estreou virtualmente com 
Caetano Veloso em “Alguém Cantando”. 
Veja no YouTube do Projeto.

Professor Transformador
Estão abertas as inscrições para o 

Prêmio Professor Transformador, que 
destaca projetos desenvolvidos por edu-
cadores em quatro categorias: Educação 
Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. As ins-
crições podem ser feitas pelo site www.
significare.org.br/premio

O Brasil de arte e luta
 O padre Julio Lan-
cellotti deverá ser in-
dicado para o Prêmio 
Princesa das Astúrias, 
que é uma versão es-
panhola do Prêmio No-
bel da Paz. A campanha pela indicação 
foi desencadeada pelo professor Renato 
Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, 
antes mesmo que o padre de 72 anos 
ganhasse manchetes pela corajosa 
iniciativa de quebrar a marretadas pa-
ralelepípedos, que a Prefeitura de São 
Paulo colocou embaixo de viadutos na 
zona leste da capital, para impedir que 
moradores de rua se abrigassem no local. 
Além da demonstração de empatia e 
compaixão, o gesto deu visibilidade ao 
crescimento do número de desabrigados 
em São Paulo.
 

 O mais novo mural de 
Eduardo Kobra foi inau-
gurado no último mês 
em Sorocaba. O menino 
que sobe as escadas 
para alcançar um livro 
é o primeiro mural do 

renomado grafiteiro no interior paulista 
e foi criado de forma colaborativa. Kobra 
escolheu 150 livros entre mais de 4 mil 
sugestões literárias dos seus fãs para esta 
metáfora sobre a busca do conhecimento.

Dia do Rádio
Para celebrar o 

Dia Mundial do Rá-
dio, comemorado 
na próximo sába-
do, o Centro Cultural Banco do Brasil vai 
realizar uma oficina sobre a história deste, 
que ainda é um dos principais veículos de 
notícias e difusão cultural.  Para participar, 
é preciso fazer um agendamento prévio, 
através da plataforma Eventim.

Formação
Educação Especial - Pesqui-
sadores do Brasil, Portugal, e Canadá 
participam de 08 a 10 de fevereiro do 
Webinário Internacional “Educação e 
Inclusão - entendimento, proposições 
e práticas”, organizado pela Unicamp e 
pela Federação Brasileira das Associa-
ções de Síndrome de Down. O webinário 
gratuito acontece das 18h30 às 21h00, 
pelo Facebook da Federação e pelo You-
tube da TV Escola.

Língua Inglesa -  O Teacher 
Professional Development vai abordar na 
sua edição 2021 o uso de tecnologia, da 
música e do audiovisual na sala de aula, 
entre outros temas. Serão oito módulos 
virtuais, entre março e novembro. Os  
professores de Inglês devem ser inscritos 
por suas escolas, através do link www.
fs-courses.com/tpd2021.

“Batendo Pasto”, lançado em 
2020 pela Relicário Edições, foi 
o último livro da poeta mineira 
Maria Lúcia Alvim, que 
morreu no dia 04 de fevereiro 
de Covid-19. O livro reúne 
poemas inéditos da escritora. 
A Rede Social de Justiça e 
Direitos Humanos lançou 
“Direitos Humanos no Brasil 
2020”, relatório com 38 artigos 
sobre o papel de movimentos 
sociais na defesa do acesso à 
saúde pública, educação, terra 
e alimentação.


