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O historiador Laurentino Gomes lança o terceiro
volume da série “Escravidão” no último dia da
26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo,
que acontece até 10 de julho no Expo Center
Norte. Este volume que encerra a série da
Globo Livros abrange o período da Independência do Brasil à
promulgação da Lei Áurea e revela como o tráfico e a venda
de africanos enriqueceram a elite brasileira. Já a professora
Alcidéa Miguel vai lançar o infantojuvenil “O Diário dos Meus
Crespos Versáteis”, no estande
da Editora Scortecci no dia
05; a professora, que também
é musicista, participa ainda
da palestra “A música como
elemento transformador”, no dia
10, no Espaço Infantil da Bienal.

Educação, Valores e Direitos

TDAH: conscientização

O Dia Mundial do Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 13 de julho, conscientiza a população para uma das
principais causas da evasão escolar. O TDAH é um transtorno
hereditário, que afeta de 3 a 5%
da população infantil, e impacta
profundamente a performance
escolar e as habilidades sociais
do estudante.

Disciplinas
BIOLOGIA - O Instituto de Ciências Biomédicas
da USP está com inscrições abertas para um curso sobre metabolismo e obesidade, direcionado
a professores e outros profissionais das áreas de
Ciências e Educação Física. O curso a distância, que
começa no dia 08 de julho, é gratuito. Inscrições no
site https://ww3.icb.usp.br/

Divulgada na última semana, a pesquisa “Educação, Valores e Direitos” revela que a maioria da
população defende a abordagem de temas relacionados à desigualdade de gênero e à educação
sexual nas escolas. Realizada pelo Centro de Estudos
em Opinião Pública (Cesop/Unicamp) e Instituto
Datafolha, a pesquisa aponta que 91% dos brasileiros
acreditam que a educação sexual ajuda crianças e
adolescentes a se prevenirem contra o abuso sexual.

FILOSOFIA - O ex-professor de Filosofia Walter

Novo museu tem entrada gratuita

Uma mostra em cartaz
no Museu da Língua Portuguesa celebra o centenário
de José Saramago. Nascido
em 1922, o português morreu aos 87 anos, como o único escritor em Língua Portuguesa a ganhar o Prêmio
Nobel de Literatura. Além da Ocupação Saramago,
uma instalação imersiva em cartaz no saguão B, a
premiada obra também é tema de “Nós da Língua”,
que integra o acervo principal do Museu, localizado
na Estação da Luz.

O Museu de Culturas Indígenas foi
inaugurado no último dia 29, já com
duas exposições inéditas: “Invasão Colonial Yvy Opata - A terra vai acabar” e “Ygapó: Terra Firme”. Conquista dos povos
originários, o Museu fica na Rua Dona Germaine
Burchard, ao lado do Parque da Água Branca e tem
entrada gratuita durante todo o mês de julho.

Paixão disponibilizou em um link a apresentação
do seu livro “É Lógico”, da Editora República do Livro. Além de conhecer uma sugestão pedagógica
de ensino da lógica formal, os professores podem
comprar o livro com desconto, através do link https://bit.ly/3zOcSBZ

100 anos de Saramago

