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“Terra sob Pressão - A vida e a saúde 
humana na era do aquecimento 
global” chega às livrarias, 
sob o impacto das notícias do 
soterramento no Litoral Norte de 
São Paulo e da crise humanitária 
dos Yanomami. O jornalista Sergio 
Tulio Caldas 
lança o livro 
da Editora 

Moderna na próxima quinta-feira, 
02 de março, na Livraria da Vila. 
Destaque ainda para a Cartilha 
“Bullying não é Brincadeira”, da 
Associação Brasileira de Psiquiatria. 
A publicação está disponível para 
download gratuito no site www.abp.
org.br/contra-o-bullying

Pacto Nacional
Celebrado neste 27 de fevereiro, o Dia Nacional do Livro Didático 

é de grande relevância para o Pacto Nacional Pela Alfabetização na 
Idade Certa, um dos compromissos dos primeiros 100 dias do novo 
governo. O Programa Nacional do Livro Didático integra o Pacto.

Samba & Educação com André Filosofia
Destaque do grupo especial 

do Carnaval paulista, a Gaviões 
da Fiel levou ao Sambódromo 
enredo assinado por um profes-
sor. André Christian Dalpicolo, 
conhecido como André Filosofia, 
é autor de mais de 50 sambas-en-

redos de agremiações carnavalescas espalhadas pelo Brasil, além de 
lecionar na rede estadual e em universidades.

Escola de Verão na USP

Estão abertas as inscrições 
para a 5ª edição do Summer 
School da Faculdade de Filoso-
fia, Letras e Ciências Humanas 
da USP. São 400 vagas gratuitas 
em oito cursos ministrados por 
professores da Alemanha, Argen-
tina, Estados Unidos, Itália e Reino 
Unido. Mais informações no Ser-
viço de Cultura e Extensão Uni-
versitária: https://sce.fflch.usp.
br/summer-school-FFLCH-2023

Referência de paz
Símbolo da 

luta contra a 
v i o l ê n c i a  n a 
periferia de São 
Paulo, o Padre 
Jaime Crowe fa-
leceu na Irlan-
da, no último 
dia 20. Padre Jaime organizou a 
Caminhada Pela Vida e Pela Paz 
no Jardim Ângela, já considerado 
o bairro mais violento do mundo. 
Também foi um dos idealizadores 
do Fórum em Defesa da Vida e 
pela Superação da Violência.

Educação Climática
O Movimento Escolas Pelo Clima está 

com inscrições abertas para escolas inte-
ressadas em abordar a educação climática 
com seus alunos. Para se tornar uma esco-
la signatária do Movimento  basta incluir 
pelo menos uma atividade pedagógica 
para estudantes e uma formação de professores na temática Mudan-
ças Climáticas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no 
site https://www.reconectta.com/escolaspeloclima

Desafio nas Escolas
O Programa Desafio nas Esco-

las estreia sua 2ª temporada no 
Canal Futura e GloboPlay, no dia 
06 de março. Apresentado pelo 
ator Fábio Porchat e especialistas 
convidados, o Programa apresen-
ta iniciativas que têm melhorado 
a realidade de estudantes da rede 
pública de ensino.


