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Senhores Diretores, vice-diretores e professores coordenadores 

 

É com grande satisfação que comunicamos a vocês o lançamento 

do “FESTIVAL AFRO MINUTO – FLINK SAMPA 2020 – MILTON SANTOS”,  

Nessa edição, o Festival homenageia o grande pensador negro 

Milton Santos que, dentre tantas vocações, foi geógrafo, escritor, 

cientista, jornalista, advogado, professor universitário e se destacou 

em uma dessas áreas, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Geografia, 

em 1994. 

Estudantes de toda a rede poderão concorrer produzindo vídeos, 

de no mínimo um e no máximo três minutos, que dialoguem com o 

tema de Igualdade Racial e que tenham como referência as trajetórias, 

experiências literárias e acadêmicas do paulista Milton Santos. 

Para apoiar professoras e professores no trabalho pedagógico 

junto as suas e seus estudantes, encaminhamos no anexo algumas 

orientações curriculares para o desenvolvimento de aulas que têm o 

potencial de culminar em vídeo a ser inscrito no “FESTIVAL AFRO 

MINUTO – FLINK SAMPA 2020 – MILTON SANTOS”. 

O Edital do Festival, a ficha de inscrição e autorização, declaração 

de liberação de imagem e os materiais de apoio seguem anexos a esta 

rede.  

Atentem às etapas do Festival no cronograma do Regulamento. 

As escolas poderão enviar seus vídeos à Diretoria de Ensino até 

30/09/2020. 

E-mail para encaminhar os vídeos produzidos pelos estudantes: 

acalazans@professor.educacao.sp.gov.br  

Se o arquivo for muito grande, criar um link compartilhável e enviar 

junto ao e-mail com os documentos solicitados no edital. 

Anexo seguem a documentação do Festival.  

mailto:acalazans@professor.educacao.sp.gov.br


Para mais informações consultar:  

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9180   

Contamos com a participação das Escolas e nos colocamos à 

disposição para quaisquer outras dúvidas e esclarecimentos!  

 

Atenciosamente, 
 André Calazans dos Santos  

PCNP 
 

 
De acordo 

 
 

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 
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