
 
 
 
 

DIA DA FRANCOFONIA NO RIO DE JANEIRO 
26 de março 2022 

 
O Lycée Molière, no Rio de Janeiro, realiza sua missão docente no cruzamento entre 
duas línguas, promovendo um diálogo constante entre duas culturas e dois mundos. 
Com este compromisso, o Lycée Molière receberá este ano “O dia da Francofonia no 
Rio” no sábado 26 de março das 10 às 17 horas. Marque já na sua agenda! 
Será um dia de muitas atividades entre elas: gastronomia, teatro, shows de música, 
cinema e muito mais! 
 
Durante o dia inteiro, os pátios do Lycée receberão um Festival gastronômico, venha 
tomar o café da manhã (10h00-11h30) ou almoçar depois de uma sessão de cinema! 
Terão barracas com comidas de vários países da Francofonia, entre eles: Congo, Bélgica, 
Canadá, Camarões, França, Líbano. 
 
Confira já a programação detalhada do Festival de Cinema Francófono que 
acontecerá nesse dia de festa, de manhã e de tarde!  
 
O Festival do Livro acontecerá das 10 às 17h no Pátio Primário.  
A equipe presente oferecerá uma venda de livros novos para os públicos adultos, 
infantis e os fãs de histórias em quadrinhos. O evento será também o momento do 
lançamento do prêmio Curumim, um prêmio literário destinado aos alunos da primaria, 
um prêmio que o Festival do Livro tem muito orgulho de ter contribuído. 
Venham descobrir as ótimas seleções literárias neste momento! 
 

 
PROGRAMAÇÃO DA MANHÃ 

 
Inscrição para entrada no evento das 10h às 13h 
https://www.sympla.com.br/o-dia-da-francofonia-no-rio-2022__1519545 
 
 
CINEMA: Festival de Cinema Francófono 
3 filmes projetados na parte da manhã 
 
MÚSICA: Percussão senegalesa – das 10 às 12h, no Pátio Principal 
Griô, músico e transmissor das histórias e do conhecimento ancestral do seu povo, 
PAPA BABOU, artista senegalês e professor de djembé, dá o tom na manhã do Dia da 
Francofonia no Rio. 
 
 
MODA: Desfile de moda sustentável – às 11h30, no Pátio Principal 
Os alunos da opção de artes plásticas do Lycée Molière apresentarão sua coleção 100% 
reciclada e reciclável. 

 

 
 



 
 

PROGRAMAÇÃO DA TARDE 

 
Inscrição para entrada no evento das 14h às 17h 
https://www.sympla.com.br/o-dia-da-francofonia-no-rio-2022__1519556 
 

 
CINEMA: Festival de Cinema Francófono 
3 filmes projetados na parte da tarde 
 
 
TEATRO: Apresentação pelos alunos da opção teatro  
Classificação Livre - Sujeito à lotação (40 lugares) 
 
Às 14h00, no Teatro Lycée Molière 
Les femmes savantes ou Debout, les carottes!, adaptação de Laurent Van Wetter. 
Sinopse: Uma adaptação da peça Les femmes savantes é uma paródia que ridiculariza 
os excessos a que pode levar a moda do orgânico, da reciclagem, do veganismo etc. 
 
Às 15h00, no Teatro Lycée Molière 
Peça L'avare, adaptação de Guillaume Corbeil. 
Sinopse: A adaptação de O avarento retoma a história de Molière situando-a em nossos 
dias e parodiando os excessos do capitalismo na pessoa de Harpagon que aqui se tornou 
um monstro de avareza, egoísmo e vaidade. 
 
 
TEATRO: "É um negócio estranho fazer pessoas honestas rirem." 
 
Às 14h45, no Palco Principal – Classificação Livre 
 
A escola secundária de Molière se transforma em um teatro ao ar livre no 26 de 
março. A trupe da oficina de teatro do 5° ano (turma 3), renomeada nessa ocasião "La 
Bande à Molière" presta homenagem, na forma de um teatro de rua, ao mestre do 
lugar. 
 
 
MÚSICA: Los Fanfas – às 16h00, no Pátio Principal 
Thiago Queiroz de Oliveira, Saxofonista, flautista, compositor e arranjador. Nasceu na 
França em Paris. Iniciou sua carreira musical aos 15 anos tocando no famoso bar do 
quartier latin, Les 3 Maillets, ao lado do Fixi, pianista e acordeonista que até hoje tem 
sólida carreira musical na França. Aos 18 anos se muda para o Brasil e para O Dia da 
Francofonia no Rio propões levar uma apresentação com seu trio Los Fanfas constituído 
de 2 sopros e uma percussão. 
 
 


