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Brasil e Japão no "Conta Contos"
do CCBRACH

Como parte da programação especial de férias de in-
verno, ocorreu, no dia 20 de julho, na sede da Bibl io-
teca Nacional do Chile, nova sessão do projeto
"Conta Contos", organizada pelo Centro Cultural
Brasil-Chile (CCBRACH). Dessa vez, o projeto des-
tacou a importância da cultura japonesa no Brasil .
Além dos contos, foram feitas oficinas de "origami" e
exibido ciclo de fi lmes infantis.

A participação brasileira no evento foi conduzida pe-
la diretora do CCBRACH, Anna Magdalena Machado
Bracher, com o apoio das contadoras Laura Rojo
Aguilar e Margarita Reyes Olguín. Foram apresenta-
das as lendas do Uirapuru, de Kumafari e da Festa
no Céu, bem como os contos "Um dragão no pique-
nique" e "Uma arara e sete papagaios", ambos de
autoria da escritora brasileira Ana Maria Machado.

Após a apresentação, as crianças realizaram ativi-
dades manuais baseadas nos contos apresentados.

1 6ª edição do "Café com Letras" em São Tomé

Dando continuidade ao projeto de promoção da literatura brasileira
"Café com Letras", o Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe
(CCBSTP) promoveu, em 1 9 de julho, a 1 6ª edição do evento. Foi
apresentada a obra "Eu e Outras Poesias", do paraibano Augusto
dos Anjos.

A atividade foi coordenada pelo jovem poeta santomense Gersiley
Yvanick Mandinga Lopandza. Em sua fala, o ex-aluno da Universi-
dade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNI-
LA), discorreu sobre a biografia do autor, destacando o esti lo
inovador da obra do poeta brasileiro.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

CHILEPERU

Corpo docente do CCBP participa de curso
de capacitação no Peru

Aproveitando a presença do professor Nelson Via-
na, da Universidade Federal de São Carlos, da co-
ordenadora pedagógica Neucilene Silva, do Centro
Cultural Brasil-Argentina, e da professora Solange
Viola, do Centro de Estudos Brasileiros de Assun-
ção para o 2° Simpósio Internacional de Português
Língua Estrangeira (PLE) em Lima (1 9-21 /6), foram
realizadas, no dia 22 de junho, sessões de capaci-
tação do corpo docente do Centro Cultural Brasil-
Peru (CCBP), dentro do Programa de Formação
Intensiva Continuada (PROFIC).

Os temas tratados tiveram como base a aborda-
gem comunicativa para o ensino de PLE, levando
em consideração conhecimentos adquiridos em
edições anteriores do PROFIC e necessidades
acadêmicas particulares apresentadas em diversas
reuniões pedagógicas.



Ensino do português em universidade é tema de
congresso na Itália

Profissionais de diversas instituições de ensino superior
ital ianas reuniram-se em 8 e 9 de junho, no Centro
Cultural Brasil-I tál ia (CCBI), para participar do "I I
Congresso sobre o Ensino do Português Brasileiro em
Universidade Ital iana", com foco na temática "Que
gramática usar nas salas de aula de Português Língua
Estrangeira?".

Parte do ciclo de palestras "Lusofonia: diversidade e
unidade na língua e na literatura", o evento foi aberto pelo
chefe do Setor Cultural da Embaixada do Brasil em
Roma.

A leitora brasileira Lívia Assunção Cecíl io, da
Universidade de Bolonha, e os professores Mário Alberto
Perini (Universidade Federal de Minas Gerais), Sônia
Netto Salomão (Universidade La Sapienza) e Vânia
Casseb-Galvão (Universidade Federal de Goiás)
representaram o Brasil e encerraram o encontro.

Acompanhe as notícias completas no portal da Rede Brasil Cultural
redebrasilcultural.itamaraty.gov.br
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Cultura brasileira é tema de palestra
na África do Sul

Incentivando o programa "Cultura Brasileira nas Escolas", no dia 20
de junho, o Centro Cultural Brasil-África do Sul (CCBAS) organizou a
segunda palestra interativa sobre o Brasil para os alunos da escola
primária "Glenstantia", local izada no bairro Waterkloof Glende, em
Pretória.

Graças ao evento os estudantes puderam conhecer as característi-
cas demográficas, territoriais, pol iticas e folclóricas (festivais popula-
res, cul inária, música, dança e esporte) do Brasil .

ÁFRICA DO SUL

ITÁLIA LÍBANO

Gincana e filme encerram o ano
letivo do CCBL

O semestre letivo no Centro Cultural Brasil-
Líbano (CCBL) encerrou-se entre 25 e 26 de
julho. Nesses dias, o Centro Cultural foi deco-
rado com temas juninos, e os alunos dos ní-
veis iniciais do CCBL participaram de gincana
conduzida pelas professoras. Divididos em
grupos, os alunos responderam a perguntas
em português sobre festas juninas.

No fim da festa, cerca de 90 pessoas lotaram
o último andar do CCBL para assistir à exibi-
ção do fi lme "A última estação", com a pre-
sença do ator l ibanês Mounir Maasri e do
produtor Georges Karam. O fi lme, baseado
em histórias reais, retrata a experiência de
imigrantes l ibaneses no Brasil .




