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Todos aprendem
O Instituto ABCD oferece um 

curso on-line gratuito sobre trans-
tornos de aprendizagem, como 
dislexia e déf icit de atenção. 
“Todos Aprendem” foca no de-
senvolvimento das linguagens 
oral e escrita e das habilidades 
matemáticas. Mais informações 
e inscrições: http://institutoabcd.
org.br/todos-aprendem/

Intolerância

Um professor de Educação 
Artística foi exonerado da rede 
pública de Criciúma, Santa Cata-
rina, depois de exibir o clipe Eté-
rea, de Criolo, para alunos do 9° 
ano. Indicada ao Grammy como 
melhor canção em Língua Portu-
guesa, Etérea reúne coletivos de 
artistas LGBTQI+. Acesse: criolo.
net/eterea

Faz escuro, mas eu canto
A Bienal Internacional 

de Arte de São Paulo co-
memora 70 anos, com 
a abertura de sua 34ª 
edição, no dia 04 de se-
tembro. Sob o tema “Faz 
escuro mas eu canto”, a 
Bienal segue no Pavilhão 
do Ibirapuera até julho de 
2022. Há outras atrações 
paralelas ao evento, como 
uma mostra de cartazes 
no Instagram, a exposi-
ção da artista Frida Orupabo, no Museu Afro Brasil, 
e “Lamento das Imagens”, no Sesc Pompéia. 

Pandemia no prato
A insegurança alimentar tornou-se rotineira no Brasil. De acordo 

com o Fundo Unicef, desde o início da pandemia, 27 milhões de bra-
sileiros deixaram de comprar comida em algum momento, por falta 
de dinheiro. As ações educativas contra o desperdício e de cooperação 
comunitária tornaram-se essenciais para a sobrevivência. À frente da 
Pastoral do Povo de Rua, o Padre Júlio Lancelotti socorre os desabri-
gados do Centro de São Paulo, com doações que chegam à Paróquia 
de São Miguel Arcanjo. A Escola de Idiomas Yázigi converte matrículas 
em cestas básicas. A Campanha Brasil Sem Fome, recebe doações 
através do site https://doa.re/57lj

Saúde mental nas escolas
Pesquisa da Nova Escola com quase 10 mil profissionais da Edu-

cação revela que 72% da categoria teve a saúde mental afetada pela 
pandemia. Os entrevistados apontaram a dupla jornada, a falta de for-
mação no ambiente remoto e o excesso de atividades como fatores de 
estresse. O socorro chega apenas a uma ínfima parcela da categoria: 
o Projeto Saúde Mental na Escola, realizado pelo governo, envolveu 
apenas 10 escolas estaduais; entre as 5.130 existentes na rede.

Vida em primeiro Lugar!
A 27ª edição do Grito dos Excluídos vai às 

ruas em todo País, em 07 de setembro. O tema 
“Vida em primeiro Lugar!” convoca toda a so-
ciedade à luta por participação popular, saú-
de, comida, moradia, trabalho e renda. Em São 
Paulo, movimentos sociais e centrais sindicais 
vão levar o Grito ao Vale do Anhangabaú.

Associados à APEOESP têm 30% de desconto 
nos livros da Editora Unesp. É só usar o 
cupom APEOESP30UNESP no site da Livraria. 
São aproximadamente 1.300 títulos de 
grande sucesso, como as novas edições da 
coletânea “Histórias do Atlântico Português”, 
do inglês Jean Russell-Wood, e do clássico 
“Oliver Twist”, de Charles Dickens. 


