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Centenário de Paulo Freire
O 100º Aniversário de Paulo Freire será 

celebrado nos dias 19 e 20 de setembro, 
em um evento virtual que vai reunir edu-
cadores, artistas e políticos do mundo 
inteiro. Entre os destaques da extensa 
programação, a Plenária Mundial Popular 
de Educação, a inauguração da escultura 

de Paulo Freire em Buenos Aires e uma live do cantor Alceu Valença. 
Acompanhe pelo Canal da CNTE no YouTube.

Disciplinas

HISTÓRIA - Recém-lançado, o  
Portal do Bicentenário aborda os 
200 anos da Independência do 
Brasil, que serão comemorados 
em 2022, com conteúdo interdis-
ciplinar e inclusivo. O Portal é uma 
parceria inédita de 61 entidades, 
que representam os povos tradi-
cionais, os movimentos sociais, 
sindicatos e universidades, com 
o objetivo de debater as narra-
tivas pedagógicas sobre o 07 de 
setembro. Acompanhe: https://
linktr.ee/portaldobicentenario

MATEMÁTICA - Estão abertas as 
inscrições para o Exame de Aces-
so ao Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede Nacional, o 
Profmat. O Mestrado é uma opor-
tunidade de aprofundar a forma-
ção para o exercício da docência. 
As inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pela Internet, em 
www.profmat-sbm.org.brDemocracia & 

Antirracismo
A Mostra Taturana de Cine-

ma 2021 será realizada entre os 
dias 14 e 19 de setembro, com o 
tema “Democracia e Antirracis-
mo”. Esta 2ª edição da Mostra 
tem programação híbrida e 
ocorre na semana em que se 
celebra o Dia Internacional da 
Democracia, 15 de setembro. A 
programação reúne 23 f ilmes 
dirigidos por pessoas negras e 
indígenas e pode ser conferida 
no site https://www.mostra.
taturanamobi.com.br/progra-
macao

Segunda Chamada

Ao ar livre
Uma escultura de 

11 metros da verea-
dora Marielle Franco 
é destaque no Par-
que do Ibirapuera. 
Marielle é uma das 
ativistas homena-
geadas pelo artista 
plástico Paulo Na-
zareth, que participa da 34ª Bienal 
de São Paulo com a mostra ao ar 
livre, “Corte Seco”, que dá visibili-
dade às lideranças afro-indígenas 
da História do Brasil.

O ano letivo da Escola Carolina 
Maria de Jesus começou no últi-
mo dia 10, na Globoplay. Trata-se 
da segunda temporada da série 
“Segunda Chamada”, gravada em 
uma escola desativada, com os 
atores Débora Bloch e Paulo Gor-
gulho interpretando os combati-
vos educadores, que lutam contra 
a falta de recursos, a violência e 
o risco de fechamento da escola.

“Sérgio Mamberti: Senhor do meu 
Tempo” é a autobiografia que o ator 
e político lançou em abril, com o 
jornalista Dirceu Alves Jr. Falecido 
no último dia 03, Mamberti deixou 
um legado no teatro, no cinema, 
na TV, na política e nas demais 
áreas em que atuou nos seus 83 
anos de vida. Destaque ainda para 
o lançamento do mais recente 
trabalho da filósofa Judith Butler 
pela Editora Unesp. “Discurso de 
ódio - Uma política do performativo” 
aborda as consequências dos 
discursos racistas, homofóbicos e 
sexistas na sociedade.


