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Senhores Diretores 

 

 

É com grande satisfação que comunico a vocês o lançamento da Sexta Edição 

do “FESTIVAL AFRO MINUTO – FLINK SAMPA 2021 – LIMA BARRETO”, ocorrido 

nessa última segunda-feira, dia 30-08-2021. 

Nessa edição, o Festival homenageia o escritor e jornalista LIMA BARRETO, 

primeiro intelectual negro a emergir após a abolição e autor fundamental nos 

tempos atuais - a pobreza e a situação social suburbana de Lima Barreto aguçou a 

visão e o senso crítico que compõem suas mais de 15 obras, dentre elas Triste fim de 

Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos. 

Estudantes de toda a rede poderão concorrer produzindo vídeos de no mínimo 

um segundo e no máximo um minuto que dialoguem com o tema de Igualdade Racial 

e que tenham como referência a vida e obra do escritor Lima Barreto. 

Para apoiar professoras e professores no trabalho pedagógico junto as suas e 

seus estudantes, encaminho no anexo algumas orientações curriculares para o 

desenvolvimento de aulas que têm o potencial de culminar em vídeo a ser inscrito na 

Sexta Edição do “FESTIVAL AFRO MINUTO – FLINK SAMPA 2021 – LIMA 

BARRETO”. 

Atentem às etapas do Festival no cronograma do Regulamento. As escolas 

poderão enviar seus vídeos à Diretoria de Ensino até 18/10/2021. 
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Estimulem professoras e professores a inscreverem suas e seus estudantes no 

Festival 

Todas as informações do Festival, o regulamento, os anexos em Word, os 

critérios de participação, orientações e links contendo informações sobre o Festival 

encontram-se 

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

 

Em caso de dúvida, entrem em contato com o PCNP Cassio Felix, e-mail: 

cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br Tel.: 01122099857  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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