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Mulheres Notáveis
 Todos os epi-
sódios do Espe-
cial Mulheres 
Notáveis, apre-
sentados pelo 
produtor Daniel 
Almeida na Rádio Eldorado FM, durante 
este Mês Internacional das Mulheres, 
estão disponíveis no site da emissora. No 
programa “Dois Pontos”, o ouvinte pode 
conhecer personalidades invisibilizadas 
pela História oficial, como a primeira 
jornalista brasileira, Narcisa Amália de 
Campos, que também foi poetisa, tra-
dutora, professora e abolicionista. Ouça: 
https://eldorado.estadao.com.br

 Fátima Dell Osso está reunindo fotos 
e outros materiais para um livro sobre 
os projetos de arte-educação, que 
realizou com seus alunos, durante sua 
carreira no Magistério. Atualmente apo-
sentada, a professora realizou Festivais 
de Músicas, Exposições de Arte Postal 
e Fotografia e participou em 1984 da 
IV Mostra de Teatro de Professores 
e Alunos da APEOESP, realizada no 
Teatro Arthur Azevedo. Contatos com 
a arte-educadora, através do e-mail 
fatimadell@hotmail.com

Retratos do 
Confinamento

Criado na Uni-
versidade Federal 
de São Carlos, o 
Projeto “Retratos 
do Confinamen-
to - Uma leitura 
dos pensamentos, 

emoções e desejos durante os cotidianos 
da quarentena” recebe imagens e textos 
através de sua conta no Instagram. Par-
ticipe: @photosofconfinement

Outra epidemia
Disponível na Netflix, 

o documentário “Carta 
Para Além dos Muros’’ 
ganhou uma nova versão, 
na Plataforma Video-
camp. #PrecisamosFa-
larSobreIsso - Carta para 
Além dos Muros é uma versão reduzida, 
no formato de uma aula, sobre a epide-
mia do HIV/Aids no Brasil. Confira no 
Canal do YouTube  @precisamosfalar-
sobreisso

Virtual e gratuito
Audiovisual - Com 
recursos da Lei 
Rouanet, o Festival 
do Minuto formará 
7 mil professores 
da rede pública, através do curso “Minu-
to Escola”. Através de atividades remo-
tas, os educadores vão se atualizar em 
audiovisual, que é uma linguagem com 
empatia direta nos alunos. Cadastro e 
mais informações no site www.video-
naescola.com.br

Ciências - O Instituto Educacional Fu-
turo da Ciência está oferecendo cursos 
gratuitos para alunos do Ensino Medio 
e professores de Ciências de escolas 
públicas. No seu site, o Instituto também 
publica toda semana materiais didáticos 
de temas relacionados às Ciências da 
Natureza. Acesse www.iefc.org.br.

Museus - A USP está com incrições aber-
tas para o curso “Museus e Escolas em 
tempos de pandemia”. As aulas virtuais 
serão realizadas de 13 a 18 de abril sob 
a coordenação da supervisora do Museu 
Republicano “Convenção de Itu”, Profa. 
Dra. Maria Aparecida de Menezes Bor-
rego. Inscrições no site  http://www.
uspdigital.usp.br/apolo.

Destaque do Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo, 
celebrado em 02 de abril, 
“Autismo e Mediação”, dos 
psicanalistas franceses Isabelle 
Orrado e Jean-Michel Vives, 
reflete sobre maneiras de 
melhorar a relação da pessoa 
autista com o mundo. O livro é da 
Aller Editora. O Instituto Vladimir 
Herzog lança o paradidático “Vala 
de Perus: um crime não encerrado 
da ditadura militar”, sobre um 
dos mais emblemáticos episódios 
de violações de direitos humanos 
no Brasil. O livro impresso está 
sendo distribuído gratuitamente 
em escolas e bibliotecas da rede 
municipal. O ebook está disponível 
para download no Portal 
Memórias da Ditadura


