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Escolas do Agora
O Dia Nacional da 

Língua Portuguesa, 05 
de novembro, será ce-
lebrado na live “Escolas 
do Agora”, transmitida 

do Museu da Língua Portuguesa. Os educadores 
que participarem ganharão um e-book. Inscrições 
gratuitas para a live no site https://conteudo.tecno-
logia.educacional.com.br/evento-online-museu-
-da-lingua-portuguesa-escolas-do-agora

A arte de lutar pela Educação
O acesso dos jovens à educação é 

tema de um dos mais belos grafites 
de São Paulo,  criado para a Campanha 
Mundial “Education is Not a Crime”, 
em 2016. Trata-se de um mural de 52 
metros, na esquina das ruas Amaral 
Gurgel e Consolação, que retrata uma menina que 
enfrenta serpente, aranha e escorpião para alcançar 
a aprendizagem. “Nina”, grafitada por Apolo Torres, 
segue extremamente atual, ao retratar a luta pela 
educação.

Réquiem para as 
vítimas

O Memorial da América Latina 
recebeu na última semana uma 
escultura da artista plástica Maria 
Bonomi, intitulada “Réquiem para 
os tombados pela Covid-19 na Amé-
rica Latina”. Inaugurada durante 
um ato ecumênico em memória 
às vítimas da pandemia, a escul-
tura contém em sua superfície 23 
mapas vazados de países latino-a-
mericanos.

Virada da Consciência
São Paulo realiza a sua 4ª 

Virada da Consciência Negra, 
entre os dias 18 e 22 de no-
vembro. A vasta programa-
ção terá a Festa do Conheci-
mento, Literatura e Cultura Negra, a FlinkSampa, e o 
Festival AfroMinuto2021, com trabalhos de estudantes 
em homenagem ao escritor Lima Barreto. Programe-
-se no site www.viradadaconsciencia.com.br

Festa do Livro da USP 
A 23ª Festa do Livro da USP aconte-

ce entre os dias 08 e 15 de novembro, 
em formato virtual. As editoras partici-
pantes estão com seus catálogos com 

desconto, no site do evento: https://festadolivro.
edusp.com.br/

Prêmio internacional
Professor de Geografia 

na rede pública de São 
Paulo, Paulo Roberto Ma-
galhães ganhou o Global 
Teacher Award pelo seu 

projeto Aula Pública, criado em 2016. A ideia de 
transformar as ruas do Centro em sala de aula foi 
selecionada entre mais de 200 mil iniciativas de 
professores de 110 países. 

Saúde Mental
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação está realizando, em parceria com a Uni-
versidade de Brasília, uma pesquisa sobre a “Saúde 
Mental de Trabalhadores em Educação Filiados à 
CNTE”. Para colaborar com a pesquisa, acesse http://
cnte.trabalhovivo.net/.

“Anos Rebeldes: Os bastidores da criação de 
uma minissérie”, da Editora Rocco, revela tudo 
sobre um dos sucessos do novelista Gilberto 
Braga, que faleceu no último dia 26. Sucesso 
em 1992, a minissérie soma-se a outros textos 
icônicos do autor, como Dancin’ Days e Vale 
Tudo, que tornaram-se crônicas do Brasil no 
século XX. Destaque ainda para “Prólogo, Ato e 
Epílogo”, a biografia de Fernanda Montenegro, 
escrita com a colaboração de Marta Góes para 
a Companhia das Letras. A atriz de 92 anos se 
tornará uma imortal da Academia Brasileira de 
Letras, no dia 04 de novembro.


