
L I T T E R A T U R A

Essa semana, nosso consel-
ho de leitura será : Petit Pays de 
Gael Faye.
A discografia de Gaël Faye, as-
sim como o seu romance «Pe-
tit pays», estão disponíveis em 
francês em Culturethèque para 
todos os membros, em qualquer 
parte do mundo. O livro em por-
tuguês é publicado pela editora 
Rádio Londres



P O D C A S T

A Maison de la Poésie em Paris propõe a 
descoberta de algumas poesias, difundindo  
integralmente leituras, encontros e concer-
tos literários. É possível encontrar uma série 
de podcast na conta soundcloud da Maison. 
Conhecedor ou apenas curioso, mergulhe 
na escuta desses belos momentos de poe-
sia. 

 



C i n e m a

A Associação «Films 
Pour Enfants» (Filmes 
para criança) promove 
o Takorama, Festival 
Internacional de Cinema, 
online. Serão 15 filmes 
de curta-metragem, com 
o tema «solidariedade», 
divididos em cinco 
categorias, envolvendo 
o público de 3 a 17 anos. 
O festival, em parceria 
com 3 e meio no Brasil, se 
propõe a afirmar o cinema 
não apenas como entretenimento, mas também como 
ferramenta de comunicação e importante recurso de 
apoio educacional.



M Ú s i c a 

Para recriar laços e apoiar o mundo da 
performance ao vivo, o canal de televisão 
franco-alemão Arte lançou o programa 
“Show em casa”, sessões ao vivo gravadas 
por e com artistas. Essas sessões são 
a oportunidade de compartilhar belos 
momentos musicais e descobrir novos 
artistas!

Artistas do mundo inteiro responderam ao 
convite, uma maneira de viajar sem sair do 
sofá.



A r t e s  c ê n i c a s 

O Centro Nacional das artes do Cir-
co (CNAC) divulga vídeos de artistas que 
fazem viver o circo contemporâneo! Mais 
de 400 artistas de 35 países diferentes pas-
saram pelo CNAC e formam hoje atores 
principais da cena internacional do circo!  



Artes visuais 

A escola de arte Le Fresnoy- Studio Na-
cional lançou um novo programa Le Fres-
noy | Open Canal. 

Membros da equipe, artistas e todos co-
laboradores da escola, desejam compar-
tilhar os trabalhos favoritos produzidos 
pela escola. Todos os dias, o Open Canal 
apresenta uma obra em acesso livre. 



Lingua francesa e 
educação

Concurso de HQ da BiblioMaison - 2020 é o 
ano da HQ na França e nesta ocasião, a Biblio-
Maison convida para participar de um concur-
so de HQ! 

Você tem até dia 29 de maio para enviar sua HQ 
no formato strip (3 quadrinhos) criada a partir 
do aplicativo gratuito Bdnf ! Confere as condi-
ções para participar através do link embaixo.   



C i ê n c i a

Com o objetivo de melhorar as condi-
ções de acolhimento e recepção de estu-
dantes brasileiros na França, a Embaixa-
da da França oferece bolsas de Master 2 
para brasileiros.  
A bolsa é um financiamento parcial para 
estudantes de todas as áreas de conhe-
cimento já admitidos no segundo ano de 
Master (M2) em uma instituição de ensino 
francesa. A bolsa é válida por um período 
de seis meses para o ano letivo de 2020-
2021. Confira todos os detalhes do edital 
e as condições de eligibilidade através do 
link embaixo. 


