20º CONCURSO INTERNACIONAL DE DESENHOS INFANTIS SOBRE O AMBIENTE, DA JQA

Patrocinado pela JQA - Japan Quality Assurance Organization e pela IQNet - The International Certification Network
Apoiado pela UNICEF, Escritório de Tóquio

CONCURSO DE DESENHOS

1) O Planeta Terra
e o nosso Futuro.
Vamos imaginar o nosso Planeta Terra
no Futuro!

2) O Planeta Terra
que eu adoro.

Faz um desenho descrevendo o Meio
Ambiente e retrata como os Seres Vivos vivem,
no Planeta Terra que tanto gostas!
Carlos Júnior Gonçalves Pereira, 15 anos, Portugal

ENDEREÇO PARA ENVIO

TEMA 1) O Planeta Terra e o nosso Futuro; 2) O Planeta Terra que
eu adoro. Escolhe o tema 1) ou 2) para o teu desenho.

APCER
o’PORTO BESSA LEITE COMPLEX
Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º
4150-074 Porto – Portugal

QUEM PODE PARTICIPAR Crianças com idade entre os 7 e os 15
anos.

PRAZO DE ENTREGA Os desenhos deverão ser enviados

ANÚNCIO DOS VENCEDORES

impreterivelmente até dia 3 de maio de 2019.

qualquer tipo de tinta, pastel, etc.

11º Concurso Nacional – agosto 2019 (publicado em
www.apcergroup.com)
20º Concurso Internacional – agosto 2019 (publicado na
webpage do concurso http://www.childrens-drawing.com)

NOTAS IMPORTANTES:

PRÉMIOS A NÍVEL NACIONAL

FORMATO Papel de tamanho igual ou inferior a 257 x 364mm.
FERRAMENTAS DE DESENHO Desenho mão livre feito com

a) Preencher o formulário de candidatura, colando-o nas costas do
desenho;
b) O desenho deve ser elaborado somente pelo candidato e não
pode ter sido publicado em outros jornais, revistas, etc.;
c) Os desenhos recebidos não serão devolvidos aos candidatos;
d) Os desenhos recebidos tornar-se-ão propriedade da JQA e
poderão ser usados em publicações ou na Internet para efeitos
publicitários ou promocionais;
e) Os desenhos enviados por grupos, como por exemplo por uma
escola, deverão ser enviados em conjunto, numa única embalagem;
f) Desenhos que incluam texto (ex. posters) não são admitidos
a concurso.

150€*

150€*

150€*

100€*

100€*

100€*

50€*
50€*
* Valores dos prémios em cartão presente

50€*

PRÉMIOS A NÍVEL INTERNACIONAL
Ver: http://www.childrens-drawing.com

Para mais informações por favor contactar:
info@apcer.pt; http://www.childrens-drawing.com
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Desde 1957 que a JQA, como organismo de certificação
independente e imparcial, disponibiliza serviços de
certificação, ensaio e inspeção, orientados para as
necessidades da sociedade.
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A IQNet é a maior rede internacional de organismos de
certificação do mundo. Foi fundada em 1990 e é composta por 34 parceiros (organismos certificadores),
entre os quais a JQA e a APCER.

O PLANETA TERRA É A CASA PARA UMA
GRANDE VARIEDADE DE SERES VIVOS.
Que tipo de lugar será a Terra quando cresceres e novas gerações existirem?

O Planeta Terra, que é a nossa casa, está cheio de riquezas naturais, tais como, montanhas, savana,
oceanos, rios e uma enorme variedade de seres vivos que nele habitam.
Tens algumas paisagens ou lugares favoritos?
Pensa como é que podemos proteger e preservar a natureza para o futuro.

Os nossos Amigos
no Planeta Terra
Que tipo de seres vivos vivem na Terra?
Leões a correr pelas planícies, pássaros a voar no
céu, colónias de pinguins a viver em regiões muito
frias, baleias a nadar nos vastos oceanos, joaninhas
escondidas debaixo das folhas e muitos outros seres
vivos que consegues, certamente, imaginar. Desde
grandes animais a pequenos insetos, todos eles são
companheiros importantes e valiosos que vivem na
Terra, tal como nós.

O que podemos fazer
Para que nós, os humanos, tenhamos uma vida
mais cómoda, cortamos árvores, poluímos ar com
os motores dos nossos veículos e fazemos
descargas de água poluída para o rio e para o mar.
Como consequência, o nosso meio ambiente está a
ser destruído lentamente e os habitats dos seres
vivos estão a desaparecer rapidamente. Temos que
continuar a empenhar-nos para melhorar o
ambiente natural de todos os seres vivos da Terra.

A Natureza que nos rodeia
Existem plantas que dão pequenas flores e árvores
que dão saborosos frutos. Nós gostamos de brincar
nas praias, nos rios e nos lagos. Também gostamos
de fazer caminhadas e esquiar nas montanhas.
Todos os dias somos abençoados com as dádivas
da natureza, tais como os alimentos, a água e o ar.
No entanto, sabias que o nosso meio ambiente está
a desaparecer, gradualmente, à medida que as
nossas vidas se tornam mais cómodas?

Para o futuro da Terra
Que tipo de lugar será a Terra quando fores adulto?
Será que os teus locais ou paisagens favoritas
permanecerão no seu estado atual?
Vamos cuidar bem do nosso meio ambiente e
proteger a nossa bela Terra, por forma a que este
maravilhoso planeta possa continuar a ser, desde
este momento, uma casa segura para os seres vivos,
nos próximos 10, 20 e 100 anos....

ALGUNS TRABALHOS VENCEDORES DO 19º CONCURSO INTERNACIONAL DE DESENHOS INFANTIS SOBRE O AMBIENTE

Kiss Reka,
10 anos, Hungria

Mahran Mariam,
12 anos, Bahrain

Urvi Jain,
14 anos, Índia

Tsai Iris,
10 anos, Taiwan

Chesa Clara Natalia, 7 anos, Roménia

Larissa Fritsche, 14 anos, Suiça

Cetin Nazlican, 11 anos, Turquia

Nakamura Hiroaki, 7 anos, Japão

Beatriz Guilherme, 14 anos, Portugal

Csosz Eliza, 12 anos, Hungria

20º Concurso Internacional de Desenhos Infantis sobre o Ambiente
Formulário

Por favor, preencha de forma legível (letra imprensa)

Nome completo:
Idade:

Data nascimento (M-D-A):

Nacionalidade:

Morada:
País:

Sexo (M/F):
Código Postal/Localidade:

Telefone:

B.I.:

Nome da Escola:
Escreve a tua mensagem aqui. A tua mensagem será enviada com o desenho.
Tema: 1) O Planeta Terra e o nosso Futuro; 2) O Planeta Terra que eu adoro.

Trabalhos de grupo (i.e., da escola, etc) devem ser enviados conjuntamente e devem indicar uma pessoa de contacto
(i.e., professor, supervisor, líder, etc), morada, número de telefone e e-mail.

Cole, por favor, este formulário no verso do desenho

