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Prêmios para professores

Direitos Humanos - Projetos que fo-
quem o papel das escolas e organizações 
para garantir o direito à saúde na sala de 
aula e para superar os novos desafios 
educacionais causados pela pandemia 
são o foco do Prêmio de Educação em 
Direitos Humanos Oscar Arnulfo Rome-
ro. Promovida pela Organização dos Es-
tados Ibero-Americanos para Educação, 
Ciência e Cultura e a Fundação SM, a 
premiação vai selecionar ações pedagó-
gicas em 22 países ibero-americanos. O 
regulamento e a ficha de inscrição estão 
no Portal da OEI: https://oei.int/pt

Diversidade - Estão abertas as inscri-
ções para a primeira edição do Prêmio 
Escola Diversa. A iniciativa reconhece 
práticas pedagógicas inovadoras que 
contribuam para a diversidade no am-
biente escolar. Acesse http://bit.ly/
EscolaDiversa 

Um País à beira 
do abismo

As imagens utilizadas 
pela imprensa interna-
cional para descrever o 
descontrole da epidemia 
no Brasil dão uma dimen-
são do luto interminável 
no País. “Um massacre, 
com mortos amontoados 

nos corredores de hospitais”; “Bomba 
relógio para o resto do mundo” são al-
gumas das manchetes dos últimos dias, 
quando a marca dos 300 mil mortos foi 
ultrapassada, com o agravante de que 
mais de cem mil pessoas foram vítimas 
em um intervalo de apenas 75 dias, no 
início de 2021.

Refloresta
Recém- lan-

çado, o video-
clipe Reflores-
ta, de Gilberto 
Gil, fala sobre a 
importância de 
recuperar a natureza.  Refloresta tam-
bém é o nome da campanha do Instituto 
Terra, de Sebastião e Lélia Salgado, que 
já garantiu o replantio de mais de dois 
milhões de árvores da Mata Atlântica, 
impactada também por uma devasta-
ção recorde no governo Bolsonaro. Vale 
lembrar que o período de 2021 a 2030 
é considerado pela ONU como a Década 
da Restauração de Ecossistemas. 

Formação continuada 
ARTE - A Faculdade 
Santa Marcelina está 
realizando encon-
tros gratuitos para 
discutir temas im-
portantes do cenário 
musical. Os próximos encontros serão no 
dia 07 de abril, sobre Elis Regina e Ney 
Matogrosso, e no dia 05 de maio, com 
Antonio Nóbrega, que vai dar uma aula 
sobre “cultura popular e canção urbana”. 
Sempre às 19h30. Inscrições no link 
https://conteudo.facsp.santamarcelina.
edu.br/palestras-especiais-cancao-po-
pular-2021

CIÊNCIAS - “Saúde Coletiva e Peri-
ferias” é o tema de um curso gratuito, 
aberto para toda a comunidade e que 
reúne movimentos sociais, educadores 
populares e mais de 20 universidades 
do Brasil e outros países. As  inscrições 
devem ser feitas no site do curso, que 
também divulga a programação com-
pleta. Acesse www.informasus.ufscar.br/
curso-saude-coletiva-e-periferias

O legado de Tarsila do Amaral 
para as crianças é tema de 
dois lançamentos da Editora 
Melhoramentos. A sobrinha-neta 
da pintora, Tarsilinha do Amaral, 
a escritora Patrícia Engel Secco 
e a ilustradora Cris Alhadeff são 
as criadoras de “Tarsilinha e as 
Cores” e “Tarsilinha e as Formas”.

E-books gratuitos, baseados 
em pesquisas científicas, oferecem 
conteúdo para reduzir os impactos 
socioemocionais causados 
pela pandemia nas escolas. 
Coordenados pelas médicas Telma 
Pantano e Cristiana Castanho, 
da USP, os e-books desta “Nova 
Escola” estão no site https://
redes.moderna.com.br


