Québec em festa #emcasa: a Semana Cultural do Québec
O dia 24 de junho marca a Festa Nacional (Fête Nationale) do Québec, que se trata de uma
celebração da cultura quebequense. Em razão das recomendações de saúde pública, este
ano vamos fazer uma festa digital #emcasa!
Nesse sentido, comemoramos a data #emcasa com a Semana Cultural do Québec. Do dia
22 a 29 junho, convidamos a todos e todas a participarem de uma série de eventos
totalmente online e gratuitos sobre elementos diversos que caracterizam a sociedade
quebequense.
Trata-se de uma oportunidade de conhecer esse lugar tão incrível sem sair de casa.
Confira a programação:
-

Estudar no Québec, 22 de junho, às 18h, pelo MS Teams (em
francês/português): sessão de informação, com a participação de egressas e da
Université de Montréal. O objetivo é falar sobre o setor educacional no Québec e
tirar dúvidas potenciais do público. Para participar, basta se inscrever no link > https://tinyurl.com/yblclvbl
Participantes

-

o

Alumni Canada

o

Bureau du Québec à São Paulo

o

Université de Montréal

Aprendizado do francês: língua oficial do Québec, 23 de junho, às 18h, pelo
MS Teams (em português): webinário, com a participação de vários
estabelecimentos de ensino da língua francesa, o evento tem o objetivo de
apresentar os recursos e as possibilidades relativas ao aprendizado do francês
no Brasil e no Québec. Para participar, basta se inscrever no
link: https://tinyurl.com/y7qdgjey
Participantes
o

Aliança Francesa

o

École Québec

o

Languages Canada

o

Fédération brésilienne des professeurs de français

o

SP Francófona

- Cine-conversa da Aliança Francesa, 25 de junho, às 18h transmissão pelo
YouTube (em português),: debate sobre o filme "Tes déchets, ma richesse", que
estará disponível gratuitamente a partir do dia 20 no #festivalvariluxemcasa:
http://festivalvariluxemcasa.com.br/
- Câmeras Cruzadas Brasil-Québec, 29 de junho, às 17h, pelo MS Teams (em
francês/português/espanhol/inglês): debate sobre cinema e economia criativa, com
membros das indústrias brasileira e quebequense e a presença especial de MarieElaine Riou, diretora do Festival Regard, evento de cinema importante no Québec.
Para participar, basta se inscrever no link -> https://tinyurl.com/ybol337r

Esperamos encontrar com vocês 
#QcBr #Cultura #CultureChezNous #FêteNationaleQc

