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Pós gratuita
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca da Fundação Oswaldo Cruz oferece 240 
vagas em pós-graduação sobre os impactos da 
violência na escola. No Estado de São Paulo, o 
curso, que é gratuito e a distância, está sob a res-
ponsabilidade do Polo Campinas. O edital da pós 
está disponível no link encurtador.com.br/lyJX5

Campeão na escola
Estudantes e professores da EE Lasar 

Segall, localizada na Vila Mariana, rece-
beram o piloto Lewis Hamilton, no últi-
mo dia 10. O hepta campeão da Fórmula 
1 conversou com os alunos sobre o im-
pacto da dislexia e do bullying durante 
sua vida escolar e também assinou um 
mural, grafitado na escola por Eduardo Kobra em sua homenagem.

Consciência Negra 2022
A APEOESP acaba de lançar a edição 2022 do 

seu Boletim da Consciência Negra. A publicação, 
que destaca o Quilombo dos Parlamentares e a re-
edição da Semana de Arte Moderna, entre outros 
temas, está disponível nas subsedes do Sindicato 
e também no site, para download.

Feira Literária

Santo André, no ABC Paulista, 
realiza a quinta edição da sua 
Feira Literária, a Felisa, nos dias 
25 e 26 de novembro. A feira, em 
homenagem à escritora Matilde 
Ribeiro, vai reunir editoras no 
Sindicato dos Bancários, na Rua 
Xavier de Toledo, 268, em Santo 
André.

Resistir e Existir
Localizada no Butantã, a Escola Estadual Alberto 

Torres ganhou uma disciplina dedicada ao antirracismo. 
Iniciativa do Coletivo Resistir e Existir, formado por alunos 
do Ensino Médio, a disciplina será tema da live “Educação 
Antirracista: como trabalhar a temática nas escolas?”, 
que o Cenpec, que dá suporte ao Coletivo, realiza em 
seu canal no Youtube no próximo dia 23, às 14h00.

Último dia!

Termina nesta segunda-feira, 
21 de novembro, o prazo para 
inscrições no Prêmio Prof is-
sionais da Educação 2022. Es-
tudantes ou seus responsáveis 
podem indicar os profissionais, 
através de textos, imagens ou 
vídeos enviados ao site https://
premio.brainly.com.br

Um professor que busca inspiração no 
clássico “A Divina Comédia”, de Dante 
Alighieri, é o protagonista de “Quem 
matou meu professor?”, livro do mais novo 
talento da rede estadual apresentado 
pela APEOESP, Diego Ramirez Luciano, 
que publica pela Caravana Grupo 
Editorial. Destaque 
ainda para “Silêncio de 
Marias”, leitura para 

este Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres, celebrado 
em 25 de novembro. A escritora Núbia 
Pimentel reuniu no livro, lançado pela 
Chiado Books, histórias de 12 mulheres que 
lutam contra o machismo, o silenciamento 
e os padrões de beleza impostos pela 
sociedade.


