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Homenageado em filmes, livros e 
museus ainda em vida, Pelé escreveu uma 
autobiografia em 2006 e teve sua história 
narrada pelo jornalista Sérgio Xavier Filho no 
livro “O Atleta do Século”. Falecido no dia 29 
de dezembro, o maior jogador de futebol de 
todos os tempos agora dá nome à Avenida 
do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Destaque ainda para Antonio Carlos 
Garcia, professor de Matemática, ex-vice-
presidente da APEOESP e autor de 25 livros, 
que está com algumas das suas obras à 
venda em livrarias da Europa. A sua editora, 
Clube de Autores, disponibilizou títulos 
como “Jaguaretê - A Cidade dos Coronéis” 
e “Como Será Nosso Futuro” em sites de 
livrarias da Holanda e da Irlanda.

Aula de História
O professor Murilo de Qua-

dros Jesus foi uma das oito 
pessoas que subiram a rampa 
com Luiz Inácio Lula da Sil-
va no dia 1º de janeiro e, fato 
inédito na História do Brasil, 
colocaram a faixa no presi-
dente eleito. Reproduzida pela 
imprensa mundial, a foto his-

tórica celebra a democracia e o povo brasileiro.

Língua da Rua na Sua Escola
Com o título “Língua da Rua, Rua da 

Língua”, o Museu da Língua Portuguesa 
lança a segunda edição do Projeto Na Sua 
Escola: Objetos Digitais de Aprendizagem. 
O material pedagógico disponível no site 
reúne produções audiovisuais e um cader-
no de apoio sobre as diversas expressões do idioma. Acesse no link 
encurtador.com.br/kzDHW

2023 
Primeiros Traços

Sob a curado-
ria do apresen-
tador e jornalista 
Zeca Camargo, 
54 ilustradores 
de todo o Brasil 
celebram a re-
tomada da arte 
e o retorno do 
Ministério da Cultura com o novo 
governo. A exposição virtual 
“2023 - Primeiros Traços” pode 
ser conferida no Instagram @
zecacamargomundo

Banco de projetos
As Fábricas de Cultura têm agora um banco de projetos 

artísticos e tecnológicos. Os professores podem inscrever 
seus próprios projetos pedagógicos, para ministrar aulas 
nas unidades das zonas Norte e Sul da Capital, Diadema, 
Osasco e Iguape. Mais informações através do e-mail  
bancodeprojetospedagogico@fabricasdecultura.org.br

Prêmio

Estão abertas as inscrições 
para o Prêmio Educador Trans-
formador, que vai reconhecer e 
promover o trabalho de docentes 
que atuam da Educação Básica 
ao Ensino Superior. Regulamento 
e inscrição no site https://educa-
dortransformador.com.br/

Desconto em 111 cursos
A UniLeya, que tem em seu 

portfólio 111 cursos de graduação 
e pós para o Magistério, abre 2023 
com promoção para matrículas. 
Acesse https://unyleya.edu.br/

Legado
Referência internacional em alfabetização, 

a professora Magda Becker Soares faleceu 
no dia 1º de janeiro. A professora emérita da 
UFMG conquistou o Prêmio Jabuti em 2017, 
com “Alfabetização: a questão dos métodos”, 
livro publicado pela Editora Contexto.


