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Para 28 de abril - Dia da Educação
 Baseado em con-

ceitos do Mindfullness, 
o curso “Aprendizagem para Corações e Mentes” 
auxilia professores a lidar com a ansiedade e ou-
tros problemas emocionais de crianças no ensino 
fundamental. O curso online e gratuito é oferecido 
pela ONG Gaia+ e Instituto Sidarta. O link para in-
formações e inscrições é encurtador.com.br/dfoJ5

 O desenvolvimento socioemocional de pro-
fessores em suas jornadas é o tema do Painel 
“Inovação para o Desenvolvimento do Educador”, 
que vai acontecer no dia 28 de abril, às 19h00, em 
ambiente virtual. Acompanhe no link encurtador.
com.br/hCVZ6

Comitês contra a fome
O Brasil tem visto o número 

de moradores de rua crescer 
em ritmo avassalador. O Movi-
mento Nacional da População 
da Rua estima que já existam 
cerca de meio milhão de brasi-
leiros morando às margens das grandes avenidas, de-
baixo de marquises e viadutos; só na capital paulista, 
são aproximadamente 66 mil pessoas. Para contribuir 
no combate a esta inaceitável situação, a APEOESP 
lançou no último dia 12 comitês para a arrecadação 
de alimentos. Receba materiais e informe-se sobre 
a Campanha, através do WhatsApp: (11) 9 3028 1833.

Inspira Ciência

Professores de todo o País já po-
dem inscrever-se no Inspira Ciên-
cia, programa de formação online 
e gratuito do Museu do Amanhã 
e do British Council. Os encontros 
virtuais, que acontecerão a partir 
de junho, vão abordar temas funda-
mentais em Astronomia, Geologia, 
Biologia e Ecologia. Acesse https://
inspiraciencia.org.br/

Jovens na Pandemia
A série “Jovens na Pandemia” con-

quistou o Prêmio Paulo Freire de Jor-
nalismo, na categoria Mídias Digitais, 
ao retratar o impacto da covid-19 na 
vida escolar de jovens das cinco regi-
ões do País. A série está disponível no 
Canal do Youtube da Associação de 
Jornalistas de Educação.

Arte e ativismo
 Presente em exposições 

em São Paulo, Goiânia e Por-
to Alegre, a artista carioca 
Panmela Castro foi tema da 
edição 2013 do Boletim das 
Mulheres da APEOESP, com 
seus grafites e sua inspira-
dora história, que a levou ao 

ranking das 150 mulheres mais influentes do mundo. 
Leia o Boletim na seção de publicações do site do 
Sindicato.

  O muralista Eduardo Kobra 
criou mais uma obra relacionada à 
pandemia. O grafite Ciência e Fé, 
que está em uma das fachadas do 
Hospital das Clínicas, humaniza o 
ambiente hospitalar com muitas co-
res e uma mensagem de esperança.

Unindo música e literatura, as 
cantoras Blubell e Day Limms 
lançaram livros que representam uma 
nova experiência poética. “Música 
Solar para Tempos Sombrios” é título 
do novo álbum de BluBell e também 
da coletânea de crônicas escritas 
durante a composição das músicas 
e publicada pela Lyra das Artes. Já 
Day Limms, revelação do The Voice, 
escolheu abrir cada capítulo do 
livro “Esta não é apenas uma carta 
de amor” (Faro Editorial), com uma 
música do seu primeiro álbum de 
estúdio, “Bem Vindo ao Clube”. 


