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Educar para a Igualdade
Começa nesta segunda-feira, Dia Internacio-

nal contra a Discriminação Racial, o período de 
inscrições para a 8ª Edição do Prêmio Educar 
com Equidade Racial e de Gênero: experiências 
de gestão e práticas pedagógicas antirracistas 
em ambiente escolar. Com vinte anos de traje-

tória, a premiação contempla duas categorias: Professor e Escola. Mais 
informações e inscrições: https://ceert.org.br

Disciplinas

Educação Ambiental - O Dia 
Mundial da Água, celebrado em 
22 de março, é o tema do roteiro 
“As águas que você não vê - Edu-
cação Ambiental pelas águas do 
Tietê”, promovido pelo Museu da 
Energia de Salesópolis. A progra-
mação do evento, que vai até o 
próximo dia 26, inclui passeios por 
diferentes locações do museu. 
Inscrições através do e-mail sale-
sopolis@museudaenergia.org.br

Matemática - Estudantes do 
Ensino Médio já podem se ins-
crever para a nova turma de 
“Meninas Programadoras”, curso 
online e gratuito oferecido pelo 
Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação da USP, em 
São Carlos. Inscrições no Sistema 
Apolo da USP:  http://www.icmc.
usp.br/e/1de10.

Química - O professor Alceu 
Totti acrescentou QRCodes à 
Coleção “Química para Formar 
Cientistas Inovadores”. O recurso 
dá acesso às centenas de aulas 
que o professor, com 51 anos de 
Magistério, oferece no Youtube. 
Compre os livros e acesse o canal 
através do site https://quimicaal-
ceudispor.com.br/

Fraternidade e Educação
A Educação é o tema da Campanha da Fraternidade 2022. Lançada no dia 02 de março pelo Papa Fran-

cisco, a Campanha tem como slogan “Fraternidade e Educação - Fala com Sabedoria, Ensina com Amor”.

Memória
A professora e ativista Lisete Arelaro, que fale-

ceu no último dia 12, teve uma das mais brilhantes 
trajetórias a serviço da Educação Pública. Doutora 
pela USP, onde foi diretora da Faculdade de Edu-
cação, Lisete integrou a equipe de Paulo Freire na 
Secretaria Municipal de Educação em São Paulo e 
foi também secretária da Educação em Diadema e 
candidata ao governo paulista.

20 anos de Mátria
A Revista Mátria da CNTE está comemorando 20 anos 

como porta-voz das educadoras e do feminismo plural. A 
publicação anual aborda nas 60 páginas desta sua vigésima 
edição, temas como a uberização do trabalho docente e os 
órfãos da Covid, além de trazer sugestões pedagógicas de 
livros, séries e músicas. Faça o download no site da CNTE.

A médica Margarida Silveira Barreto, que 
faleceu no último dia 03, é autora de dois 
livros essenciais sobre assédio moral, tema 
que mobiliza o meio acadêmico e sindical: 
“Assédio Moral - Gestão por Humilhação” e 
“Violência, Saúde e Trabalho: uma Jornada 
de Humilhações”. Destaque ainda para o 
“Tao de David Bowie: 10  lições de vida do 
camaleão do rock para ajudar você a viver 
melhor”, livro do jornalista Mark Edwards 
que indica a jornada de autoconhecimento 
do astro, com passagens pelo budismo, 
pela psicologia de Carl Jung e outros 
ensinamentos.


