
799
22/11/2021

Consciência Negra: 
nova edição

O Brasil pode ter o primeiro 
sistema de educação pública 
antirracista do mundo e este é 
um dos destaques da edição 
2021 do Boletim da Consciência 

Negra, que a APEOESP publica em seu 
site e distribui para suas 93 subsedes. 
Veja ainda, reportagem sobre ícones 

negros, como Gilberto Gil, que acaba de tornar-se 
o segundo negro eleito para a Academia Brasileira 
de Letras. 

Arte fora do Museu
A Estação República é a primeira do Metrô a re-

ceber os iluminados retratos de representantes de 
diversos segmentos da cultura brasileira, produzidos 
pelo artista Alexandre Orion. A Mostra UNI reúne 
silhuetas luminosas de criadores, como Criolo, o 
estilista Ronaldo Fraga e a cineasta Tata Amaral.

Professor Transformador
Educadores que lecionam no Ensino Básico têm 

até o dia 1º de dezembro para inscrever seus projetos 
no Prêmio Professor Transformador. O regulamento 
está no site significare.org/premio.

Festa Literária de Paraty
Inspirada nas plantas e 

nas florestas, a 19ª edição da 
Festa Literária Internacional 
de Paraty presta homena-
gem a mestres indígenas e 

a todas as milhares de histórias interrompidas pela 
pandemia. A Flip acontece em formato virtual, a par-
tir de 27 de novembro. Acompanhe no site https://
flip.org.br/2021/principal/

Matas Vivas Vidas Negras, Salvem!
Localizada às margens da 

Represa Billings, a Escola Es-
tadual Mariazinha Congílio 
acaba de ganhar um grafite, 
que retrata a população negra 
em meio à realidade da floresta. “Matas Vivas Vidas 
Negras, Salvem” foi criado pelo artista Mauro Neri 
para o Instituto de Referência Negra Peregum. 

Pesquisa com 
professores

As habilidades que os pro-
fessores consideram como as 
mais importantes para a alfabe-
tização e as dif iculdades mais 
frequentes entre os alunos são 
o foco da pesquisa “Intervenção 
Precoce em Escolares: Desen-
volvimento da Linguagem Oral, 
Atenção, Funções Executivas 
e Código Alfabético”, realizada 
por Ivan Mota em seu mestrado 
em Distúrbios do Desenvolvi-
mento. Para participar, acesse 
o formulário https://forms.gle/
Szgmg7qePy1BcMxE6

Estudantes de 07 a 13 anos têm 
até o dia 08 de dezembro para par-
ticipar do Prêmio Espantaxim - VI Concurso Nacional 
Literário Infantil. É só enviar uma redação, men-
sagem ou poesia com o tema “Quatro Estações”, 
através do site www.espantaxim.com.br

Finalista do 63º Prêmio Jabuti na 
categoria crônica, “De Bala em 
Prosa: Vozes da Resistência ao 
Genocídio Negro” reúne textos de 
vários autores, escritos a partir 
do assassinato de um catador 
no Rio de Janeiro. A edição física 
do livro está esgotada, mas é 
possível acessar gratuitamente 
o e-book no site da Editora 
Elefante. Destaque ainda para 
“Continuo Preta - A Vida de Sueli 
Carneiro”, a biografia de uma 
das mais respeitadas ativistas e 
intelectuais do País lançada pela 
Companhia das Letras.


