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Estude Vinícius
Poeta, compositor e diplomata, Vinicius 

de Moraes atravessou os mais diversos 
ambientes culturais e intelectuais do 
século XX. Sua obra e trajetória estão 
registradas em documentos disponíveis, 

através do site http://acervo.viniciusdemoraes.com.br

Travessa Professora Beatriz
Primeira diretora trans de 

uma escola paulista, Paula 
Beatriz agora é nome de rua 
no Capão Redondo, onde 
mora e trabalha na EE Santa 

Rosa de Lima. Paula está na rede estadual desde 
1989, tem verbete na Wikipedia e já teve sua tra-
jetória narrada no filme “Meu Corpo Político” e na 
série “Transgente”. 

Livros para 2022
Professores e gestores das escolas públicas de educação básica 

já podem acessar o Guia Digital do Programa Nacional do Livro e do 
Material Didático 2022. O Guia apresenta as obras didáticas e pedagó-
gicas que serão distribuídas no próximo ano, através do site do PNLD.

Olimpíada de História 
Realizada pela Unicamp, a 

Olimpíada Nacional de Histó-
ria do Brasil tem agora uma 
versão aberta ao público e 
gratuita para escolas públi-
cas. As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 24 de 
setembro, através do site https://www.olimpiada-
dehistoria.com.br

Formação 
Cine Debate - A crise dos re-
fugiados e a imigração é o tema 
do próximo Cine Debate, o Ciclo 
promovido pelo Instituto Singu-
laridades e a Plataforma Taman-
duá.Edu. A mestra em língua, 
literatura e cultura japonesa, 
Olívia Yumi Nakaema, fará um 
debate virtual gratuito a partir 
de um filme sobre o tema, no 
próximo dia 28, às 10 da manhã 
através do site https://taman-
dua.tv.br/escolas/

Educação Infantil - Estão 
abertas as inscrições para o Se-
minário Internacional Docência 
e Diferenças na Educação Infan-
til. Promovido pela Faculdade 
de Educação da Unicamp, o 
Seminário acontecerá em am-
biente virtual, entre os dias 07 
e 08 de setembro.  Mais infor-
mações no site https://www.
fe.unicamp.br/

Libras - Um grupo de profes-
sores elaborou um Manual de 
Libras para o ensino de Ciências 
e Biologia. nas escolas. Inédito 
no País, o Manual foi lançado em 
formato de e-book pela Editora 
da Universidade Federal do Piauí 
e está disponível para download 
gratuito no site https://www.
ufpi.br/e-book-edufpi

Uma das mais premiadas correspondentes internacionais 
do País, Adriana Carranca escreveu dois livros essenciais 
sobre o Afeganistão. “Malala, a menina que queria ir para a 
escola”, da Companhia das Letrinhas, inaugurou o gênero de 
livros-reportagens para crianças no Brasil. Já “O Afeganistão 
depois do Talibã”, lançado pela Editora Civilização Brasileira 
há 10 anos, ajuda a compreender a dimensão da tragédia, do 
retorno dos radicais de extrema-direita ao comando do País 
asiático. Destaque ainda para “Rimas do Aleatório”, primeiro 
livro da professora Karin Gobitta Foldes. Lançado pela Editora 
Viseu, o livro está à venda na Livraria Cultura, Magazine 
Luísa e Americanas.


