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Assunto: IIº ENCONTRO INTERNACIONAL COM ESCRITORES AFRICANOS 

 

Senhores Diretores; 

 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), por meio do Núcleo 

de Inclusão Educacional (NINC), divulga para toda a rede o IIº ENCONTRO 

INTERNACIONAL COM ESCRITORES AFRICANOS, organizado pela 

iniciativa Literáfrica Brasil, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2019 

no Centro Cultural Olido – São Paulo. 

 

O projeto surgiu da importância de se preservar a memória do continente 

africano, que é uma referência antropológica e cultural, e reafirmar a ligação 

entre o Brasil e o berço da humanidade. Por isso, esse encontro tem como 

finalidade tornar-se uma referência a nível internacional, incentivar e divulgar 

autores africanos em todos os gêneros literários e levá-los além-fronteiras, 

dando assim a conhecer a história e cultura por meio destes encontros. 

 

A primeira edição foi realizada em agosto do no ano passado. E em virtude da 

grande adesão de estados brasileiros, Argentina, Chile, Angola e Moçambique, 

foi proposta uma nova edição com a participação de escritores de países como 

Nigéria, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, África do Sul, Camarões, 

Moçambique e República Democrática do Congo. O evento propõe reunir 

escritores dos vários países africanos em palestras, saraus, bate-papo, 

exposições, lançamentos inéditos e sessões de autógrafos, contação de 

histórias africanas, exibição de documentários, teatro africano e apresentação 

musical com cantora africana. 

 

Ver link: Flickr 

https://www.flickr.com/photos/166750017@N06/sets/72157701045362035, 

Vídeo 1 

https://www.flickr.com/photos/166750017@N06/sets/72157701045362035


file:///C:/Users/uiara.araujo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20In

ternet%20Files/Content.Outlook/VUF04O1F/V%C3%ADdeo%201  

Vídeo 2 

 https://www.youtube.com/watch?v=8XDaIva7vzE  

 

Para se inscrever, clique aqui 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnds5rjRBvK6As6TdOZMsVGef1Q

2Ea_KxkT7ffvqdsgDMcUg/viewform?fbclid=IwAR2vNAlYGyJweJHSSPZz0Fouk

EzjxjPhAw8xAWASbTgwJgGEldWpQ1fOJqA .  

Para mais detalhes sobre o evento, Clique aqui 

 https://drive.google.com/file/d/1GRuISas9gi5-3fgEH6a_MA2Oy2Y7chqY/view   

Acesse a página da Literáfrica Brasil 

 https://www.literafrica.com/  

 

Salientamos que a participação, despesas com deslocamentos e 

ingressos serão às custas dos interessados. 

 

Havendo dúvidas, entrar em contato com PCNP Cássio Félix 2209 9857 e-mail: 

cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br  

 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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