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Em defesa da Escola Pública traz novos temas em encontros no Youtube

O projeto “Em defesa da Escola Pública”, da Faculdade de Educação da USP (FEUSP), promoveu dois
encontros, nos dias 16 e 28 de junho de 2021. No dia 16, António Nóvoa, da Universidade de Lisboa, debateu
“A escola pública e a educação em tempos de coronavírus”. No dia 28, Bernard Charlot, professor emérito da
Universidade Paris 8 e da Universidade Federal de Sergipe, debateu o tema “Educação e Barbárie”. Ambos os
encontros foram transmitidos pelo canal oficial da FEUSP no Youtube. Mesmo após as datas e os horários
previstos para as atividades, as palestras ficam disponíveis nos links a seguir. Acesse e confira!

Dia 16: clique aqui

Dia 28: clique aqui

https://youtu.be/07rFOjEDiag
https://youtu.be/jsP66YsQ0-Q%C2%A0


Google convida para evento on-line

A Google transmitiu, no dia 22/06/2021, o evento “The Anywhere School 2021”, que apresentou as ferramentas
necessárias para um ensino de qualidade. O encontro recebeu especialistas de várias partes do mundo, que
explicaram a utilização das novas ferramentas do “Google for Education”. Também houve relatos de quatro
escolas, ao redor do mundo, que inovaram na educação durante a crise provocada pelo coronavírus e diante do
isolamento dela advindo.

Vem aí o webinar "Caminhos e Aprendizados para Iniciativas Focadas na
Primeira Infância".

O Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI) promoveu o webinário "Caminhos e Aprendizados para Iniciativas
Focadas na Primeira Infância", que teve como objetivo reunir dicas, pontos de atenção e estratégias testadas
sobre planejamento, recrutamento, engajamento de participantes, parcerias, avaliação e comunicação de
iniciativas de inovação voltadas para a melhoria da qualidade de vida de crianças de 0 a 6 anos de idade. O
evento ocorreu de forma virtual, no dia 24/06/2021. Além de profissionais do NCPI, o webinário contou com a
participação de Jimena Santillán, gerente de Projetos Sênior do Center on the Developing Child da
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.


