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A Editora Expressão Popular lança “Educação no 
Governo Bolsonaro: Inventário da Devastação”. 
Organizado por Roberto Leher, o livro reúne 
artigos do Coletivo de Estudos em Marxismo e 
Educação e do Fórum Nacional de Educação 
do Campo. Destaque ainda para “Girassol 
que nos tinge: uma história das Diretas Já, 
o maior movimento popular do Brasil”, livro 
que o jornalista Oscar Pilagallo acaba de 
lançar pela Fósforo Editora, para celebrar os 
40 anos do movimento que levou a luta pela 
redemocratização às ruas do País.

CNTE: Plenária e Revista
 A CNTE abre na pró-
xima sexta-feira, 17 de 
março, a sua 4ª Plenária 
Intercongressual, que terá 
como tema “Reconstruir o 
Brasil com as educadoras 
e educadores”. A Plenária 

dedicada ao Professor João Felício, ex-presidente da 
APEOESP, vai acontecer no Centro de Convenções 
Ulisses Guimarães, em Brasília.

 Neste Mês das Mulheres, a CNTE também lança a 
21ª edição da Revista Mátria, publicação que, assim 
como o Boletim das Mulheres da APEOESP, leva às 
escolas o indispensável debate sobre igualdade e 
respeito. A Mátria é distribuída gratuitamente para 
sindicatos, escolas e bibliotecas públicas.

Parcerias com desconto
 Começa no dia 19 de março 
a próxima turma do Mestrado 
em Educação da Must Universi-
ty, que oferece desconto espe-
cial aos associados APEOESP. 
O Mestrado Tecnologias Emer-
gentes da Educação será 100% 
em formato EaD. Informações: 
https://conteudo.mustedu.
com/cadastro-apeoesp

 A APEOESP estabeleceu uma nova parceria com 
a Ensinar.Pro, que garante aos associados 30% de 
desconto em uma série de cursos , como gestão de 
projetos no ambiente escolar e empreendedorismo 
para professores. Mais informações e inscrições no 
site https://ensinar.pro

Matemática
As escolas têm até o dia 17 de março para inscrever alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio 
na 18ª OBMEP. Considerada uma das maiores competições 
científicas do País, a Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas está no site http://www.obmep.org.br/

20 anos do Acampamento Santo Dias
Destaque mais recente da seção Teses e Dissertações, o 

TCC de Lucimara Lima denuncia a perseguição aos movi-
mentos sociais e registra a história do Acampamento Santo 
Dias, que completa 20 anos em 2023. Acesse no site www.
apeoesp.org.br

Escola da Quebrada

Acaba de estrear na Paramount+ um 
f ilme que retrata a escola pública sob 
a perspectiva da juventude. “Escola da 
Quebrada” é uma comédia sobre a cultura 
de periferia, gravada na ETC da Penha e 
produzida por Kondzilla, um dos cem afro-
descendentes mais influentes do mundo.


