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NOVA ZELÂNDIA
"Português como Língua de Herança"
na Nova Zelândia

O projeto "Português como Língua de Herança", da Embaixada do Brasil
em Wellington, encerrou em 7 de dezembro a programação de 201 7. A
iniciativa busca oferecer a crianças brasileiras nascidas ou criadas na
Nova Zelândia maior contato com a língua portuguesa e com a cultura do
Brasil por meio de atividades educativas. Em 201 7, foram realizados 1 6
encontros.
As atividades de cunho mais didático com as crianças alfabetizadas,
ficam a cargo da professora Cristiane Mirkin. O ensino de português e
cultura brasileira para as crianças menores e as atividades destinadas a
todo o grupo são organizados e coordenados pela equipe do Setor Cultural da Embaixada, com a participação de mães brasileiras.
Até 201 5, o Grupo Girassol, formado por mães brasileiras, organizava
atividades para as crianças da comunidade na região de Wellington. Motivos financeiros e de disponibilidade de tempo porém inviabilizaram a
continuidade do grupo. Foi então que a Embaixada em Wellington tomou
a decisão de acolher os eventos em suas instalações, programando
encontros para que as crianças não perdessem suas raízes brasileiras.
Para 201 8, a proposta da embaixada é de que a colaboração dos brasileiros residentes em Wellington se intensifique e que as atividades lúdicas sejam cada vez mais coordenadas pelas famílias, usando o espaço
e os recursos oferecidos pela Embaixada. Essa orientação tem como objetivo trazer de volta o pró-ativismo que existia no Grupo Girassol.

CCBI promove evento
"Viva o Frevo"
Nos dias 20 e 21 de outubro, as instalações
do Centro Cultural Brasil-Itália (CCBI) receberam o evento "Viva o frevo". O público do
CCBI acompanhou apresentações de dança
da bailarina Mariangela Valença e o lançamento da edição italiana de seu livro "1 00
anos de frevo". No dia 21 , em comemoração
ao Dia das Crianças, o evento se desdobrou
no "Viva a criança, viva o frevo", também coordenado por Valença.
O livro foi publicado em 2008, em braile em
português e francês, graças ao patrocínio do
Fundo de Incentivo à Cultura de Pernambuco
(Funcultura). Em 2011 ganhou versão em tinta em português e francês. Em 201 3, foram
editadas as traduções em inglês, italiano, alemão e espanhol, tanto em braile como em
tinta, igualmente com o apoio do Funcultura.
Cópias da publicação foram distribuídas no
evento e ainda doadas ao CCBI e à "Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS", entidade criada 1 920 em favor de deficientes visuais.

MÉXICO
Brasil é tema de conferência no México

No dia 8 de novembro, a leitora brasileira no Instituto Politécnico Nacional do México,
Andressa Dorasio, apresentou a conferência "Brasil: mais que samba e carnaval", em
que foram abordados aspectos da diversidade cultural e étnica do país.
A palestra deu continuidade à divulgação dos programas brasileiros de mobilidade estudantil junto à comunidade acadêmica, especialmente o Programa Estudante-Convênio
de Graduação (PEC-G) e o Programa Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PECPG).

CABO VERDE

EUA
Workshop de Língua Portuguesa
nos EUA
A biblioteca "Buckhead Branch", localizada na cidade de Atlanta, EUA, foi palco, no dia 2 de dezembro,
do III Workshop de Língua Portuguesa de 201 7,
promovido pelo Consulado-Geral do Brasil em
Atlanta.
A oficina, intitulada "Discover Brazil", começou com
apresentação bilíngue sobre as cinco regiões do
Brasil, com informações sobre clima, economia e
população de cada região, além de imagens dos
principais pontos turísticos do país e explicação, em
linhas gerais, dos procedimentos para obtenção de
vistos de visita. Foram ainda servidas comidas
brasileiras como pão de queijo, empadão goiano,
tapioca, bolo de rolo e suco de açaí. Por fim, o
grupo de capoeira Maculelê fez um pequeno show.
O encontro reuniu aproximadamente 40 participantes, a maioria composta de americanos interessados em língua portuguesa e cultura brasileira.

Cidade da Praia recebe III Jornadas
de Língua Portuguesa

De 1 3 a 1 5 de novembro, as III Jornadas de Língua Portuguesa,
realizadas pela Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa
da Universidade de Cabo Verde, na cidade da Praia, reuniram
importantes acadêmicos de Cabo Verde e de outros países.
O tema das Jornadas foi a produção de material didático para
ensino de português como língua estrangeira. O Brasil esteve representado pelo Dr. Nelson Viana, da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar), referência no ensino de Português como
Língua Estrangeira (PLE). O professor conduziu oficina intitulada
"Princípios e práticas para avaliar competência linguístico-comunicativa" e conversou sobre o tema "fundamentos teórico-metodológicos de avaliação de competência linguístico-comunicativa".
Por fim, convidado pela Embaixada do Brasil em Praia, o docente
ministrou duas formações na capital cabo-verdiana, a primeira
para professores da Direção Geral de Imigração do país e a segunda para os professores do Centro Cultural Brasil-Cabo Verde.
Ambas as oficinas tiveram o intuito de atualizar as competências
pedagógicas dos professores.

ÁFRICA DO SUL
Festival Afro-Brasileiro na África do Sul

No dia 2 de dezembro, a Embaixada do Brasil na África do Sul promoveu, em parceria com a
organização “Capital Collective” dedicada à revitalização do centro de Pretória, a segunda edição do "Afro-Brazilian Festival". O evento busca favorecer o diálogo cultural e celebrar a herança africana presente na cultura brasileira.
Na ocasião, estandes ofereceram ao público bebidas e comidas como acarajé, tapioca, caipirinha, guaraná e churrasco. Além de sabores genuinamente brasileiros, o evento contou com
apresentações e atividades culturais que remetiam ao Brasil: frevo; samba; capoeira; maculelê; puxada de rede; Jiu Jitsu brasileiro; futebol; voleibol; percussão, com performances em tributo ao “Olodum”, entre outros.
O festival atraiu, ao longo do dia, cerca de duas mil pessoas.

Acompanhe as notícias completas no portal da Rede Brasil Cultural
redebrasilcultural.itamaraty.gov.br
www.facebook.com/RedeBrasilCultural
Entre em contato conosco pelo e-mail redebrasilcultural@gmail.com
Ministério das Relações Exteriores – Departamento Cultural
Divisão de Promoção da Língua Portuguesa-DPLP

