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O voto é sua voz!
Menos de 12% dos eleitores 

de 16 a 17 anos tiraram o título 
para votar em 2022. Para rever-
ter o desinteresse, entidades 
estudantis, professores e artis-
tas estão engajados no tema. 

O prazo para tirar o título de eleitor para todos que 
tenham 16 anos até 02 de outubro, dia da eleição, 
termina em 04 de maio. O procedimento pode ser 
feito no site do Tribunal Superior Eleitoral

Pesquisas
APRENDIZAGEM - A Rede Nacional 
de Ciência para Educação colocou no 
ar uma pesquisa para a elaboração de 
materiais sobre a ciência da aprendiza-
gem. “O que a ciência para educação 
pode fazer por você, professor/profes-
sora? está no link encurtador.com.br/
rDFH0

Nutrição Escolar - A Faculdade de 
Ciências de Saúde da Universidade de 
Brasília quer saber a opinião dos res-
ponsáveis por alunos do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental sobre a nutrição 
destes estudantes. O questionário do 
Estudo de Nutrição de Crianças Esco-
lares está no link bit.ly/1enuce

Formação
DIREITOS HUMANOS - Estão aber-
tas as inscrições para a edição 2022 
da Jornada Educação em Direitos 
Humanos promovida pelo Instituto 
Paulo Freire. A Jornada acontecerá 
entre 11 e 20 de abril. Inscrições no 
site www.paulofreire.org.

Inglês - A Faculdade Cultura Inglesa oferece bolsas 
de estudo de 30% do valor dos cursos, para profes-
sores da rede pública de ensino. Destaque para dois 
novos cursos de pós-graduação para especialização 
no ensino da língua. Mais informações, através do 
telefone (11) 2391 1326.

Vem ver o circo de verdade…
O Festival Internacio-

nal de Circo segue com 
sua 4ª edição, até 17 de 
abril. São 71 atrações em 
vários espaços culturais 
de São Paulo; algumas 

em formato online. Além dos espetáculos, há 
mesas de debates e oficinas. A programação está 
no site do evento: www.festivalinternacionalde-
circosp.com

Sem censura!
Em meio ao escân-

dalo dos pastores indi-
cados pelo Presidente 
da República para co-
mandar as verbas do 
Ministério da Educação, 
as escolas brasileiras ainda têm que enfrentar 
censura. A EMEF Maria Pavanatti Fávaro, localiza-
da em Campinas, tornou-se alvo de um vereador 
bolsonarista, incomodado com uma prova com 
questão sobre o negacionismo diante da vacina. 
Em defesa da comunidade escolar, a Unicamp 
divulgou a moção “Por uma escola democrática, 
autônoma e sem mordaça”.

Estudante do Ensino Médio, 
Arthur Barros é o mais 
jovem autor autista do 
Brasil. O adolescente de 17 
anos publicou seu primeiro 
livro aos 12 e agora já está 
lançando o sexto, “O que 
é capitalismo? Uma breve 
introdução para crianças”, 
inspirado nas aulas de 
História da professora 
Thais Teixeira. Os livros 
são da Editora Abarros 
e podem ser comprados 
diretamente no site do 
próprio autor: https://
www.cangurueletrico.
com.br.


