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Atenciosamente: 
 

Prof. Vera Curriel 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte 
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INSCRIÇÃO FESTIVAL AFROMINUTO - FLINK - LIMA 
BARRETO 

 

Solicitamos ampla divulgação do 6.o Festival Afrominuto 2021 que 

homenageará o escritor Lima Barreto. Os estudantes poderão participar do concurso 

de vídeos, utilizando 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 perspectiva da Lei n.o 10.639/03 e Parecer CNE/CP n.o 

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

antirracista.  

Comunicamos que os anexos dos documentos com as declarações, e o envio 

do vídeo que deve ser postado na Plataforma do Youtube primeiro, também deve 

seguir no envio para a Diretoria. 

 Para facilitar o envio dos materiais clique aqui e faça as suas inscrições até o 

dia 18/10, às 17h. Seguem novamente materiais para divulgação vídeo e pdf com 

orientações básicas do Festival. Para o preenchimento do formulário solicitamos que 

acessem com o e-mail institucional. 

Vamos estimular e promover o reconhecimento, a valorização e o 

respeito à diversidade étnico racial brasileira e à cultura afro-brasileira e 

africana em nossas escolas  

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

Covas: Clicando Aqui. 

Contamos como sempre com a participação de todos. 

 

Atenciosamente,    

Lucélia Dias – PCNP História  

Gislaine Lagareiro 

Diretora Núcleo Pedagógico  

https://forms.gle/gakAGtDLwkCjFfXS7
https://youtu.be/rZMMecC0Dys
https://drive.google.com/file/d/1W7onmtTQWVnVUX8VeaeyE0f7MgaWquXM/view?usp=sharing
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9348
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