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Grátis e remoto
Começam nesta segunda-feira, 18 de ju-

lho, as inscrições para os cursos de inverno 
da FFLCH. São 5.135 vagas gratuitas em 73 
cursos, que serão realizados de forma on-line 
a partir de agosto. As inscrições devem ser 

feitas através do Sistema Apolo da USP. A relação completa dos cursos 
e outras informações estão no site encurtador.com.br/fpyz0

Nutrição Escolar
Os dados do ENUCE - Estudo de Nutrição de 

Crianças Escolares - vão embasar o doutorado de 
Giovanna Angela Leonel Oliveira, que está pesqui-
sando a associação entre alimentação, atividade 
f ísica e saúde mental de crianças. Os professores 
podem divulgar a pesquisa entre pais e respon-
sáveis de alunos do 1º ao 5º ano, através do link 
bit.ly/1enuce.

O Golpe de 2016
Em cartaz nas Plataformas Vi-

voPLay, Claro+ e Looke, a série “A 
Trama” conta, em seis episódios, 
como os responsáveis pelo Golpe de 
2016 foram desmascarados, já nos 
anos seguintes. A série documental 
é dirigida por Carlinhos Andrade e Otávio Antunes.

Educação de Meninas
 Malala Yousafzai lançou, no dia 

do seu aniversário, uma lista de 25 
ações pela educação de meninas. 
A ativista premiada com o Nobel 
da Paz completou 25 anos, no últi-
mo dia 12. A lista, que ela anunciou 
como um pedido de presente, en-
globa ações como clubes de leitura 
e doações ao Fundo Malala, que 

atua em dez países, inclusive no Brasil. Veja em @
RedeMalala.

Disciplinas
CIÊNCIAS - O 
podcast Educa-
ção tem Ciência 
entrou na sua 
segunda tem-
porada. Os pro-
gramas da Rede 
Nacional de Ciência para Educa-
ção reúnem professores e cien-
tistas para debater temas como a 
contribuição das evidências cien-
tíficas nas práticas educativas.

SOCIOLOGIA - O Ebook Eleições 
oferece planos de aula comple-
tos para professores do Ensino 
Médio levarem o debate sobre 
cidadania e política para a sala 
de aula. Os educadores podem 
acessar o conteúdo através do 
Programa Escola da Cidadania 
Ativa da Politize!: encurtador.
com.br/rMOZ0

A escola pulou o muro
O professor de Geo-

grafia Paulo Magalhães 
criou um Guia da Aula 
Pública, que incentiva 
outros professores e 
escolas a adotar o mé-

todo, que o levou a conquistar dezenove prêmios, 
entre eles o Global Teacher Award e o Prêmio Ibe-
ro-Americano de Educação em Direitos Humanos. 
As aulas públicas foram adaptadas para o ensino 
remoto, em uma escola da região central de São 
Paulo. Veja no link encurtador.com.br/ehzF1

“A Escola e o Coronavírus - As Vivências 
dos Professores e dos Alunos em 2020”, 
livro de Marcos Antonio Paludetto, retrata o 
impacto da pandemia sobre a vida escolar. 
A obra do professor de Palmital é dedicada 
aos profissionais da Educação mortos pelo 
coronavírus. Destaque ainda para Cristina 
Carvalho, professora da EE Joaquim Luiz 
de Brito, que lançou dois livros na 26ª 
Bienal Internacional do Livro de São Paulo, 
encerrada no último dia 10. A sessão de 
lançamento de “Brincadeiras” e “Dando Luz 
ao Mundo”, no estande da Editora Scortecci, 
contou com professores da DE Norte1.


