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O canto livre de Nara
Acaba de estrear na Plataforma GloboPlay “O 

canto livre de Nara Leão”, série com cinco episó-
dios sobre a cantora, que completaria 80 anos 
no próximo dia 19. Além de eternizar clássicos 
da bossa nova, da tropicália e do samba, Nara 
foi um ícone de resistência política e parceira de 
movimentos como o Centro Popular de Cultura 
e o Cinema Novo.

Retratos: Educação na Pandemia
Está disponível para download 

gratuito no YouTube “Educação 
na Pandemia - Retratos Futuros”, 
documentário lançado pela Rede 
Nacional de Ciência Para Educação. 
O f ilme revela como a pandemia 
acentuou a histórica desigualdade educacional no Brasil. Assista no 
Canal da Rede CpE.

Caçadores de fake news
Está no ar nas principais plata-

formas de streaming o podcast 
“Caçadores de Fake News”, inspi-
rado no livro “Esquadrão Curioso”, 
de Marcelo Duarte. Misturando 
ficção e realidade, os personagens 
do livro entrevistam especialistas 

para descobrir como identificar e combater notícias 
falsas. Os educadores podem encontrar sugestões 
pedagógicas no site do projeto: https://www.caca-
doresdefakenews.com.br 

Disciplinas
ARTES - As 
Fábricas de 
Cultura estão 
com inscri-
ções abertas 
em 290 cursos das mais diversas 
linguagens artísticas, espalhados 
nas zonas norte, sul e Diadema. 
Veja as opções no site www.fa-
bricasdecultura.org.br

CIÊNCIAS - O Blog Ciência Fun-
damental convida cientistas para 
responder a questões propostas 
na série “Perguntas de Criança, 
Respostas de Ciência”. Para suge-
rir perguntas ao blog, hospedado 
no site da Folha de S. Paulo, é só 
escrever para clarice@serrapilhei-
ra.org.

Faces do Brasil
Como seria a Se-

mana de Arte Moder-
na de 22, um século 
depois? O Projeto 
Faces de um Brasil 

Contemporâneo vai, ao longo do ano, responder esta 
pergunta na Casa Mário de Andrade, em eventos 
sobre artes índigenas, patrimônio afro-brasileiro e 
cultura LGBTQI+. A estreia será no dia 19 de janeiro 
e a participação será por ordem de inscrição, no site 
https://poiesis.education1.com.br

Surreal & Moderno
Mostras gratuitas de cinema 

levam à Oficina Mário de Andrade 
filmes inspirados nos movimen-
tos surrealista e modernista. A 
Mostra Surrealista estreia em 15 
de janeiro e a Mostra “Luz Mo-
derna: Leituras Cinematográficas 
da Literatura Brasileira” entra em 
cartaz dia 19. A Oficina Mário de 
Andrade fica na Rua Três Rios, 
363, no Bom Retiro.

O primeiro Boletim Cultural da APEOESP em 
2022 traz dicas de leitura sob medida para as 
férias. Professora da rede pública e multiartista, 
Alcidéa Miguel acaba de lançar “Um Amor Feito 
Tatuagem” pela Scortecci Editora. Transitando 
entre a literatura e fatos reais, a autora conta 
a história de um amor proibido. Já “Contos de 
Axé - 18 Histórias Inspiradas nos Arquétipos dos 
Orixás”, da Editora Malê, reúne alguns dos mais 
celebrados escritores brasileiros para narrar os 
símbolos mitológicos africanos. Cada conto é 
inspirado em um orixá escolhido pelo escritor.


