21º

Concurso Internacional de Desenhos Infantis sobre o Ambiente, da JQA

CONCURSO DE DESENHOS

Lara Hine Chinita, 13 anos, Portugal

O Planeta Terra em 2030
Quando cresceres e fores adulto em que tipo de Ambiente gostarias de viver?
Não são somente os humanos que vivem na Terra.
Partilhamos este Planeta com animais, pássaros, peixes, insetos, árvores e plantas.
Pensa num Planeta onde todos os seres vivos possam viver juntos e faz um desenho da tua imaginação.
ENDEREÇO PARA ENVIO
TEMA O nosso Planeta Terra em 2030.
APCER - o’PORTO BESSA LEITE COMPLEX
QUEM PODE PARTICIPAR Crianças com idade entre os 7 e os 15 anos.
PRAZO DE ENTREGA Os desenhos deverão ser enviados impreterivelmente até Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º · 4150-074 Porto - Portugal
ao dia 4 de maio de 2020.
ANÚNCIO DOS VENCEDORES 12º Concurso Nacional - agosto 2020 (publicado
em www.apcergroup.com)
FORMATO Papel de tamanho igual ou inferior a 257 x 364 mm.
21º Concurso Internacional – agosto 2020 (publicado na webpage do concurso
FERRAMENTAS DE DESENHO Desenho mão livre feito com qualquer tipo de
http://www.childrens-drawing.com)
tinta, pastel, etc.
NOTAS IMPORTANTES
PRÉMIOS A NÍVEL NACIONAL
(a) Preencher o formulário de candidatura, colando-o nas costas do desenho;
Categoria
7-9 anos
10-12 anos 13-15 anos
(b) O desenho deve ser elaborado somente pelo candidato e não pode ter sido
*Valores dos prémios
1º Prémio
150 €*
150 €*
150 €*
publicado em outros jornais, revistas, etc.;
em cartão presente
€*
€*
€*
2º
Prémio
100
100
100
(c) Os desenhos recebidos não serão devolvidos aos candidatos;
€
€
€
3º
Prémio
50
50
50
*
*
*
(d) Os desenhos recebidos tornar-se-ão propriedade da JQA e poderão
ser usados em publicações ou na Internet para efeitos publicitários ou
PRÉMIOS A NÍVEL INTERNACIONAL
promocionais;
Ver: http://www.childrens-drawing.com
(e) Os desenhos enviados por grupos, como por exemplo por uma escola,
Para mais informações por favor contactar
deverão ser enviados em conjunto, numa única embalagem;
info@apcer.pt; info@childrens-drawing.com
(f) Desenhos que incluam texto (ex. posters) não são admitidos a concurso.
• Para mais informações por favor contactar: info@apcer.pt; info@childrens-drawing.com

Patrocinado pela JQA - Japan Quality Assurance Organization e pela IQNet - The International Certification Network
What is
Quem
é aJQA?
JQA?

Apoiado pela UNICEF, Escritório de Tóquio

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.

O que é a IQNet? A IQNet é a maior rede internacional de organismos de certificação do mundo. Foi fundada em 1990 e é composta por 35 parceiros (organismos
certificadores), entre os quais a JQA e a APCER.
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Como será
o nosso Planeta
em 2030?
Como será o Planeta terra em 2030?
Em vez de nos preocuparmos apenas em viver
comodamente, precisamos de agir para proteger o Planeta
Terra, mesmo que seja um pouco incómodo e exija algum
esforço da nossa parte. Países de todo o mundo trabalham
em conjunto, para criar um meio ambiente no qual seres
humanos e outros seres vivos possam coexistir durante
muitos anos.

Proteger os Recursos Naturais
Roupas e outros artigos de uso diário, telemóveis, televisões, carros e aviões, entre outros,
são produzidos em fábricas, onde é utilizada grande quantidade de energia para que as
máquinas operem. Combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural são
queimados para produzir essa energia, sendo os principais responsáveis pela poluição do
ar e pela extinção destes recursos naturais. Uma mudança para energias limpas, como a
energia solar e a energia eólica, está a tornar-se cada vez mais frequente, hoje em dia.

Proteger as Florestas
Cerca de 70% da superfície terrestre é coberta por água, os restantes 30% do nosso Planeta é coberto
por terra e um terço desta é constituída por florestas. No entanto, as florestas do mundo estão a
diminuir devido à conversão das mesmas em terrenos para agricultura e urbanizações. As Florestas
purificam o ar, produzem oxigénio necessário à sobrevivência dos seres vivos, além de serem o habitat
de uma enorme variedade de animais. Nos dias de hoje, iniciativas como plantar árvores e regenerar
florestas estão a crescer um pouco por todo o mundo.

Preparar para as Catástrofes Naturais
Pessoas de todo o mundo enfrentam fenómenos meteorológicos extremos, nunca antes
vistos: registo de temperaturas extremas adversas, cheias provocadas por excesso de chuva,
colheitas afetadas pela seca. Diz-se que tais condições climáticas extremas foram causadas
pelo aumento da temperatura da Terra (aquecimento global) nos últimos anos. Países de
todo o mundo estão, cada vez mais, a empreender esforços no sentido de evitar que a
Terra aqueça ainda mais e impedir mais catástrofes climáticas.

Proteger os Oceanos e os Mares
Quase tudo o que nos rodeia é produzido com plástico ou apresenta alguma parte feita
de plástico, como por exemplo as garrafas PET e outros recipientes, aparelhos elétricos e
roupas. No entanto, nos nossos dias os animais marinhos, tais como baleias e tartarugas,
confundem os resíduos plásticos com comida e morrem, ao ingeri-los. Certifica-te que
deitas o teu lixo nos pontos de recolha adequados, que reduzes o desperdício ao reciclares
e a utilizares aquilo que tens pelo máximo tempo possível.
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21º Concurso Internacional de Desenhos Infantis sobre o Ambiente
Formulário

Por favor preencha de forma legível (letra imprensa)

Nome Completo:

Idade:

Data de Nascimento (M/D/A):

Nacionalidade:

Morada:

País:

Sexo (M/F):

Código Postal / Localidade:

Telefone:

C.C.:

Nome da Escola:

Escreve a tua mensagem aqui. A tua mensagem será enviada com o teu desenho:
Tema: O Planeta Terra em 2030.

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

Sugita Miu · 13 anos, Japão

Alguns Desenhos dos Vencedores do 20º Concurso Internacional de Desenhos Infantis sobre o Ambiente

