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Na Pele
Está em cartaz na TVT a série ‘Na 

Pele’, que debate em 13 episódios a 
cultura afrodescendente e o racismo 
no cotidiano dos brasileiros, refletido 
nos padrões de beleza e no precon-
ceito contra religião e músicas. “Na 

Pele” vai ao ar aos domingos, às 17h20, e pode ser conferido também 
nos canais da TVT e da CUT Brasil no YouTube.

Je Vous Salue, Godard
Expoente da Nouvelle Vague, que influenciou cineastas do mundo in-

teiro, Jean-Luc Godard faleceu no último dia 13. Entre os destaques de sua 
excepcional trajetória, o prêmio de melhor diretor no Festival de Cinema de 
Berlim, por Acossado (de 1960), e o Oscar pelo conjunto da obra, em 2010.

Primavera na aula
O início da primavera, exa-

tamente às 22h04 do dia 22 de 
setembro, é tema de uma série 
elaborada pelo Programa De 
Criança Para Criança, através 
da metodologia Criando Juntos. 
Os vídeos “Tudo sobre Flores”, 

“A Abelha e a Flor” e “As Estações do Ano” podem 
ser acessados através do site do Programa: https://
decriancaparacrianca.com.br

Feira Literária
A primeira edição da Feira Literária de Ribeirão Pires, que acontece-

rá nos dias 24 e 25 de setembro, será dedicada a Oswald de Andrade. 
A Flirp vai reunir mais de 200 artistas e dezenas de editoras, no Paço 
Municipal de Ribeirão Pires.

Monumento à Educação
São Paulo recebeu 

um dos três ‘Monumen-
tos à Educação”, ins-
talados pelo Unicef no 
Brasil, para engajar a 
sociedade na luta pela 
Educação neste período 
pré-eleitoral. A pandemia deixou mais de um milhão 
de jovens fora da escola no País. Confira no Parque do 
Ibirapuera, na Praça do Porquinho (portão 6).

Arte popular 
nordestina

Termina no próximo dia 26 a 
exposição “Movimento Armorial 
– 50 anos”, em cartaz no CCBB. 
Liderado pelo escritor paraibano 
Ariano Suassuna, o Armorial é 
retratado através de desenhos, 
livros e do figurino do filme ‘Auto 
da Compadecida’ O CCBB f ica 
na Rua Álvares Penteado, 112, no 
Centro da capital.

Disciplinas
LITERATURA - A leitura de lite-
ratura no Ensino Fundamental 
é tema do 15º Simpósio PAULUS 
de Educação, que vai acontecer 
no sábado, 24 de setembro, na 
Faculdade Paulus, localizada na 
Vila Mariana. Inscrições gratuitas 
através do site https://eventos.
paulus.com.br/346/evento

MATEMÁTICA - Um seminário 
gratuito, entre os dias 20 e 22 de 
setembro, vai debater o ensino 
criativo da matemática nas es-
colas. O 4º Seminário Mentalida-
des Matemáticas será realizado 
em formato virtual pelo Institu-
to Sidarta. Para participar, basta 
inscrever-se: https://4semina-
rio.mentalidadesmatematicas.
org.br/

Correspondentes internacionais, Jamil 
Chade e Juliana Monteiro acabam de 
lançar “Ao Brasil, com Amor”, pela 
Autêntica Editora. O livro é uma reflexão 
sobre a vida pós-pandemia 
e a campanha eleitoral 
no País. Neste Setembro 
Amarelo, destaque ainda 

para o lançamento de Walcyr Carrasco, 
“Meu Lugar no Mundo”. Voltado ao público 
infantojuvenil, o livro propõe um diálogo 
sobre temas como luto, depressão e suicídio.


