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Ativismo & Cultura
A APEOESP oferece, através 

de suas redes sociais, conteú-
dos educativos sobre temas 
contemporâneos. Nos dois 
últimos meses, foram 18 posts 
com boletins sobre os Dias da 
Consciência Negra e de Luta 
contra a Aids, dicas literárias, 

cinematográficas e de atividades culturais de pro-
fessores e alunos da rede estadual, além das ações 
de engajamento e mobilização protagonizadas pelo 
Sindicato. Acompanhe @apeoespimprensa

Escultura da baleia
Recém-inaugurada, a es-

cultura de uma baleia pratea-
da é o marco mais recente da 
paisagem de São Paulo e sua 
nova praça, a B32, que é hall 
do teatro do mesmo nome. 
A baleia de 20 metros de comprimento é obra de 
um coletivo de criadores do escritório do paisagista 
Thomas Balsley, que assina o design da praça, loca-
lizada na Avenida Faria Lima, 3732.

O futuro da educação
O último episódio da quarta temporada do 

podcast Folha na Sala ouve especialistas sobre as 
tendências para o futuro da educação. Os episódios 
anteriores desta temporada abordam temas como 
a profissão docente e políticas públicas para a Edu-
cação. O podcast, que pode ser acessado no site da 
Folha, foi finalista do Prêmio Vladimir Herzog.

As mais influentes
A microbiologista 

Natalia Pasternak é 
a única brasileira na 
lista da BBC que re-
úne as 100 mulheres 
mais inspiradoras e 
influentes do mundo em 2021. Natalia trabalhou 
intensamente no combate à desinformação sobre a 
pandemia e, na lista da BBC, está ao lado de mulhe-
res como Malala Yousafzai, que ganhou um Nobel 
pela sua luta em defesa da educação.

Tirar a Lei do Papel
A quarta edição da 

Campanha “Tirar a Lei 
do Papel” incentiva 
os professores a apli-
carem a Lei 10.639/03, 

que prevê o ensino das histórias e culturas afri-
canas e afrobrasileiras. A lei, que completou 18 
anos em 2021, dá visibilidade à produção in-
telectual e artistica dos afrodescendentes. In-
forme-se nas redes sociais da Af roEducação. 

Muros com Arte
Grafites de alunos de escolas 

públicas podem ser vistos na 
exposição itinerante “Muros 
com Arte”, que fica na Estação 
Cultura São Caetano do Sul 
até o dia 22 de dezembro. São 
obras grafitadas em formato de painéis e vídeos 
produzidos durante um projeto que envolveu 59 
escolas públicas. 

Acaba de chegar às livrarias 
“Banzeiro Òkòtó: uma 
viagem à Amazônia centro 
do mundo”, lançamento de 
uma das mais premiadas 
jornalistas brasileiras, Eliane 
Brum, pela Companhia das 
Letras. Além de denunciar 
a brutal escalada da 

devastação, a jornalista apresenta a floresta 
como o mais urgente ato de resistência 
da humanidade. Outra 
leitura para as férias é 
“Mercedes Sosa - A Voz da 
Esperança”, biografia que 
a escritora dinamarquesa 
Anette Christensen 
produziu sobre a cantora 
argentina, símbolo da luta 
por igualdade e justiça na 
América Latina.


