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Formação
Artes - Crianças a partir de 08 anos, 
jovens e adultos podem participar dos 
cursos de arte e ateliês promovidos nas 
Fábricas de Cultura espalhadas pelo 
Estado. São 11 mil vagas gratuitas nas 
unidades, cujos endereços estão no site 
www.fabricasdecultura.sp.gov.br.

Ciências - O Instituto 3M está re-
cebendo inscrições para o Programa de 
Formação para a Prática das Ciências na 
Educação Básica. O curso gratuito é vol-
tado para professores que lecionam do 
6º ao 9º ano do ensino fundamental, mé-
dio e técnico, das regiões metropolitanas 
de Campinas e Ribeirão Preto. Inscrições 
através do site https://febrace.org.br/
formacao3m/2021/

Folha na Sala
Lançado em 

2019, o Podcast 
Folha na Sala tem 
como protagonis-
tas os educadores 
e a escola pública. Nos mais recentes epi-
sódios do podcast, professores e pais de 
escolas da periferia denunciam o risco de 
retomar as aulas presenciais em escolas 
sem estrutura, mesmo antes da epidemia. 
Ouça no site da Folha de S. Paulo e em 
todas as plataformas de podcast.

Unidos pela Vacina
À  f re n t e  d o 

Grupo Mulheres 
do Brasil, a empre-
sária Luiza Helena 
Trajano deu início 
ao Movimento Uni-
dos pela Vacina, 
uma mobilização nacional para que 
todos os brasileiros sejam vacinados até 
setembro de 2021. O consórcio de veí-
culos de imprensa, criado em junho de 
2020, para combater a desinformação do 
governo federal sobre a pandemia, tam-
bém lançou uma campanha: Vacina Sim! 
combate as fake news, com informações 
checadas por jornalistas profissionais, 
e reforça a importância da imunização.

É grátis!

O Masp tem agora mais um dia de 
entrada gratuita. Além das terças-feiras, 
os visitantes terão acesso gratuito nas 
primeiras quartas-feiras de cada mês, a 
todas as exposições em cartaz no Mu-
seu que, neste momento, são: “Beatriz 
Milhazes: Avenida Paulista”, “Degas” e 
“Acervo em Transformação”. O agen-
damento online, inclusive para os dias 
gratuitos, continua sendo obrigatório 
e deve ser feito pelo link: masp.org.br/
ingressos.  

Educação: Alerta 
internacional

A Campanha Global pela Educação 
lançou no último dia 08 o Movimento 
“Um Bilhão de Vozes”, que reivindica 
medidas urgentes para garantir edu-
cação pública de qualidade no mundo 
pós-pandemia. Ativistas e especialistas 
do mundo inteiro alertam que os gover-
nos deveria investir pelo menos 20% dos 
seus orçamentos na Educação e denun-
ciam o agravamento da comercialização 
do setor, com a  pandemia.

Verão sem Censura
O Carnaval pode ter sido cancelado, mas São Paulo 

terá uma nova edição do Festival Verão sem Censura, 
em março. Em formato adaptado às restrições impostas 
pelo distanciamento social, o Festival vai destacar artistas 
excluídos da Fundação Palmares e afetados pelos ataques 
do governo federal à Lei Rouanet, à Ancine e à liberdade de imprensa. Aguarde!

Novas biografias de dois ícones 
da MPB chegam às livrarias, 
neste início de ano. Os jornalistas 
Marcelo Bortoloti e Chris Fuscaldo 
lançam, pela Sonora Editora, 
“Viver é Melhor que Sonhar - Os 
Últimos Caminhos de Belchior”. Já 
“Ninguém Pode com Nara Leão - 
Uma Biografia”, de Tom Cardoso, 
é da Editora Planeta. Destaque 
também para o centenário de Paulo 
Freire, que é tema da edição 2021 
das agendas do MST, lançadas pela 
Editora Expressão Popular.


