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Disciplinas
INGLÊS - Come-
ça no próximo 
dia 04 a edição 
comemorativa 
dos 25 anos do 
tradicional Fes-
tival Cultura In-

glesa, que vai ocorrer em formato 
híbrido, com eventos presenciais 
e conteúdo em plataforma digital. 
Confira a programação no site 
https://cultural.culturainglesa.
com.br/.

MATEMÁTICA - O Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Com-
putação da USP em São Carlos 
está com inscrições abertas para 
mestrado e doutorado. Todos os 
detalhes sobre o processo seletivo 
estão no site icmc.usp.br/pos-
-graduacao/ppgmat/ingresso.

REDAÇÃO - Com o sugestivo 
tema, “Se você tivesse a oportuni-
dade de escrever uma página de 
um livro, como e o que escreveria 
sobre o mundo pós-pandemia?”, 
a 47ª edição do Concurso Cha-
mex já está recebendo redações 
de estudantes do Ensino Médio. 
Informações e inscrições no site 
https://institutochamex.com.br.

Exposição histórica
‘Contramemória’ faz uma releitura da Semana 

de Arte de 22, no Teatro Municipal, que foi palco 
do centenário evento. Desta vez, indígenas, negros 
e artistas periféricos terão suas obras expostas ao 
lado dos expoentes do Modernismo. “Contrame-
mória” tem entrada gratuita.

#FakeToFora
Com pro-

postas ali-
nhadas ao 
Novo Ensi-
no Médio, 
o #FakeTo-
Fora é um projeto de educação 
política e midiática, com conteú-
dos gratuitos para levar o debate 
sobre desinformação eleitoral às 
escolas. O material está disponível 
para professores e alunos no site 
https://faketofora.org.br/

Brincadeiras premiadas
O Prêmio Educador Nota 10 na categoria Educa-

ção Física é da professora Rosalina de Lázaro, que 
desenvolveu o Projeto Brincadeiras de Quintal na 
EE José dos Santos, em Aspásia, município a 600 
quilômetros da capital. Esta e outras atividades 
da professora premiada estão no blog da escola: 
https://escolavivarosalinalazaro.blogspot.com/

Afro Memória
Envolvendo o Cebrap, a Unicamp e a 

Universidade da Pensilvânia, o projeto Afro 
Memória resgata e conserva documentos 
de entidades históricas e de ativistas, como 
o fotógrafo Januário Garcia, que cobriu 
intensamente os movimentos negros, até 

morrer de Covid em 2021. Por enquanto, já foram reunidos mais de 
65 mil arquivos, entre fotografias, gravações e cartazes que retratam 
a cultura negra e a luta antirracista. Mais informações através do site 
https://cebrap.org.br.

A Autêntica Editora acaba de lançar a sétima 
edição de “Dossiê Herzog: prisão, tortura e morte 
no Brasil”, publicação que traz novas revelações 
sobre a prática de crimes hediondos pela 
ditadura militar, instaurada no Brasil em 1964. 
Destaque ainda para o livro que a professora 
de História Elaine Martins Donda publica pela 
Editora Dialética. “A religião na Restauração 
Pernambucana e sua repercussão no imaginário 
cívico regional” é resultado da tese de doutorado 
que a professora defendeu na Universidade 
Metodista. Mais informações sobre o trabalho na 
seção Teses e Dissertações do site da APEOESP.


