
 

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

 

Rede nº 581/21 

Data: 27/08/2021 

Assunto: FESTIVAL AFROMINUTO I CONCURSO DE VÍDEOS 
 

  

Senhores Diretores; 

 

Temos um convite para as escolas!  

 

A sexta edição do Festival Afrominuto 2021 homenageará o escritor Lima Barreto, e 

os estudantes poderão participar do concurso de vídeos, com produções de vídeos, 

tendo como referências a trajetória, a obra literária, a inovação e o protagonismo do 

escritor.  

 

A partir de produções visuais, este concurso tem como finalidade estimulá-los a 

reconhecer, a valorizar e a respeitar a diversidade étnico-racial brasileira e a cultura 

afro-brasileira e africana, na perspecitva da Lei nº 10.639/03 e Parecer CNE/CP nº 

03/2004, do Estatuto da Igualdade Racial, incluindo a promoção de uma educação 

antirracista.  

 

Quem poderá participar  

 

Poderão participar os estudantes da Rede de Ensino Pública Estadual de Ensino 

matriculados no Ensino Fundamental Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e EJA.  

Qual o prazo para a produção do vídeo  

 

Os estudantes terão o período de 30/08/2021 a 18/10/2021 para a produzir o vídeo.  

O Festival Afrominuto – Flink Sampa /2021 é promovido pela Faculdade Zumbi dos 

Palmares e pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo por intermédio do  
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Centro de Inclusão Educacional (CINC)/DEMOD/COPED e do Centro de Referência 

em Educação Mario Covas (CREMC)/EFAPE.  

 

Premiação  

 

Os estudantes vencedores serão premiados de forma individual e por categoria, 

receberão certificado de participação, emitido pela Faculdade Zumbi dos Palmares, 

além de livros de literatura afro-brasileira e um KINDLE.  

 

O(A) professor(a)-orientador(a) vencedor(a) e a escola também receberão um 

certificado de participação, também emitidos pela mesma faculdade, além de livros de 

literatura afro-brasileira.  

 

Para mais informações sobre o concurso, acesse a página do CRE Mario Covas: 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9348.  

  

Em caso de dúvidas entrem em contato com os PCNP Cassio Felix nos respectivos 

e-mails e telefones: e-mail: cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br, fone: 2209-9857. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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