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Ensino de Inglês
Professores de inglês terão 

um dia de capacitação gratuita 
na Faculdade Cultura Inglesa. O 
evento online será realizado no 
próximo sábado, 04 de fevereiro. 
Para se conectar à plataforma de 
transmissão, é só acessar https://

www.opendayfaculdade.culturainglesa.com.br

Descontos para associados
* Professores da rede pública têm desconto no Masp Escola, que 

está com inscrições abertas para os primeiros cursos de 2023, com 
destaque para aulas de introdução à história da arte pelo acervo do 
Masp. Inscrições: https://masp.org.br/masp-escola

* A Universidade Estácio oferece desconto especial para os asso-
ciados à APEOESP e seus dependentes. Além do formato EAD, vários 
cursos são oferecidos também em centros universitários. Mais infor-
mações, através do link https://forms.office.com/r/KJ3gneQiBm

Somos todos Yanomamis
Pela terceira vez em sua história, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

dedica a Campanha da Fraternidade à fome. O tema da Campanha em 2023, 
“Fraternidade e Fome”, foi anunciado em meio às trágicas notícias sobre a 
Terra Indígena Yanomami, vítima de doenças, fome e violência, provocados 
pelo garimpo e abandono de políticas de assistência.

As subsedes da APEOESP estão recolhendo alimentos para enviar à região.

EducaSUS
O Einstein acaba de lançar um 

projeto para levar Educação em 
Saúde para as escolas públicas. 
Em parceria com os Ministérios da 
Saúde e Educação, o EducaSUS 
oferece aos professores planos de 
aula estruturados a partir da Base 
Nacional Comum Curricular para 
Educação Infantil e 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental. Cadastre-se 
gratuitamente: https://moodle.
einstein.br

Arte para recomeçar

O início do ano letivo é mo-
mento de novidades para alunos e 
professores. A EE Professor Roldão 
Lopes de Barros, na Vila Mariana, 
por exemplo, revitalizou sua facha-
da com um grafite, cujo destaque 
é o tradicional par de asas, popu-
larizado nas redes sociais.

Prêmio
Escolas de Ensino Médio podem 

participar do Prêmio Zayed de 
Sustentabilidade. Iniciativa global 
dos Emirados Árabes Unidos, o 
Prêmio vai destacar projetos de 
sustentabilidade criados em sala 
de aula. Mais informações: https://
zayedsustainabilityprize.com/en/ 

Chega às livrarias “Arariboia, Uma 
Biografia - O Indígena que Mudou a 
História do Brasil”, livro que o jornalista 
Rafael Freitas lançou pela Editora 
Bazar do Tempo, sobre o cacique que 
foi a principal liderança indígena 
no século XVI. 
Destaque ainda 
para “Tarsila: 
Uma Vida 
Doce-Amarga”, 

da historiadora Mary Del Priore. O 
lançamento da Editora José Olympio 
retrata a história da pintora, hoje um 
dos maiores ícones da arte brasileira, 
mas que enfrentou julgamentos 
reacionários e críticas enquanto 
atuava.


