
Prezados diretores, 

 
O prazo final para o Concurso Internacional de Redação está se aproximando. Vale a pena estimular 
nossos alunos a participar desse prêmio de visibilidade internacional. 
Vejam abaixo as informações! 
 
Um abraço 

 
  

Queridos amigos da paz, 

  

Gostaríamos de lembrá-los que o prazo para inscrição do Concurso Internacional  de 

Redação  para Jovens 2016, organizado pela Fundação Goi Peace está se aproximando, 

15 de junho. 

O tema do concurso deste ano é: "EDUCAÇÃO PARA CONSTRUIR UM FUTURO 

MELHOR PARA TODOS." 

Não percam o prazo em 15 de junho de 2016. 

Estamos ansiosos para a participação de muitos jovens nas suas comunidades! 

Que a paz prevaleça na Terra 

  

A Fundação Goi Peace 

  

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

***** CONCURSO INTERNACIONAL DE REDAÇÃO PARA JOVENS 2016***** 

  

- Organizado pela Fundação Goi Peace 

- Aprovado pelo Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do 

Japão; Comissão Nacional Japonesa para a UNESCO; Federação Privada de High 

School do Japão; Conselho de Educação Metropolitana de Tóquio; Corporação de 

Radiodifusão do Japão ; Nikkei Inc. 

- Apoiado pela Corporação Felissimo 

 >> Este programa é uma atividade do Programa UNESCO Ação Global (GAP) de 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

*** TEMA: 

"EDUCAÇÃO PARA CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR PARA TODOS" 

Vivemos em um mundo com muitos problemas complexos, tanto locais como globais. 

Que tipo de educação e aprendizagem nos ajudariam a enfrentar estes desafios e criar 

um mundo sustentável e uma vida melhor para todos? Descreva as suas ideias concretas 

para uma educação ideal. 

  

  

*** DIRETRIZES: 



  

1.As redações podem ser apresentadas por qualquer pessoa até 25 anos de idade (a partir 

de 15 de junho de 2016) em uma das seguintes categorias de idade: 

a) crianças (até 14) b) Jovens (com idades entre 15 - 25) 

2. As redações devem conter 700 palavras ou menos em inglês, francês, espanhol ou 

alemão; ou 1600 caracteres ou menos em japonês, excluindo o título. As redações 

podem ser datilografadas ou impressas. 

3. As redações devem ter uma página de rosto indicando (1) categoria (crianças ou 

jovens) (2) título da redação (3) o seu nome (4) endereço (5) número de telefone (6) e-

mail (7) nacionalidade (8) idade a partir de 15 de junho de 2016 (9) gênero (10) nome 

da escola (se aplicável) (11) contagem de palavras. 

Professores e diretores dos jovens podem apresentar uma coleção de redações de sua 

classe ou grupo. Por favor, inclua uma lista de nomes dos participantes e o nome e 

informações de contato do professor ou diretor. 

 >>Inscrições que faltarem quaisquer das informações acima não serão consideradas. 

 >> Por favor, observe que o organizador é incapaz de confirmar o recebimento de 

redações ou responder a perguntas específicas sobre os resultados do concurso. 

4. As inscrições podem ser enviadas por correio ou on-line. 

 >> IMPORTANTE: Para enviar a sua redação on-line, você deve acessar a página de 

registro on-line em http://www.goipeace-essaycontest.org/ e siga os passos necessários. 

5. As redações devem ser originais e inéditas. As redações plagiadas serão rejeitadas. 

6. As redações devem ser escritas por uma pessoa. As redações de direitos autorais de 

outros não serão aceitas. 

7. Os direitos de autoria das redações enviadas serão atribuídos aos organizadores. 

  

*** PRAZO: As inscrições devem ser recebidas até 15 de junho de 2016 (23:59 hora 

local). 

  

*** PREMIAÇÃO: Os seguintes prêmios serão dados na categoria das crianças e na 

categoria juvenil, respectivamente: 

1º Prémio: Certificado e prêmio de 100.000 ienes ... 1 participante (aproximadamente 

US$ 900, a partir de maio de 2016.) 

2º Prémio: Certificado e prêmio de 50.000 ienes ... 2 participantes (aproximadamente 

US$ 450, a partir de maio de 2016.) 

3º Prémio: Certificado e presente ... 5 participantes 

Menção Honrosa: Certificado e presente ... 25 participantes 

  

 >> Os vencedores do primeiro prêmio serão convidados para a cerimônia de 

premiação, em Tóquio, no Japão, prevista para novembro de 2016. (As despesas de 

viagem serão cobertas pelo organizador). 

 >> Prêmios adicionais (Reconhecimento por Esforço, Prêmio de Melhor Escola, 

Prêmio de Incentivo à Escola) serão dados, se for o caso. 

 >> Todos os vencedores serão anunciados até o final de outubro 2016, no site da 

Fundação Goi Peace (www.goipeace.or.jp). Os certificados e os presentes serão 

enviados aos vencedores em dezembro de 2016. 

  

*** POR FAVOR, ENVIE SUAS INSCRIÇÕES PARA: 

International Essay Contest a/c de The Goi Peace Foundation 

1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tóquio 102-0093 Japão 

Ou enviar on-line através do site www.goipeace.or.jp 

http://colmagno.emktsender.net/registra_clique.php?id=H%7C1040984%7C265388%7C18199&url=http%3A%2F%2Fwww.goipeace-essaycontest.org%2F
http://colmagno.emktsender.net/registra_clique.php?id=H%7C1040985%7C265388%7C18199&url=http%3A%2F%2Fwww.goipeace.or.jp%2F
http://colmagno.emktsender.net/registra_clique.php?id=H%7C1040985%7C265388%7C18199&url=http%3A%2F%2Fwww.goipeace.or.jp%2F


  

  >> Para mais informações, entre em contato com essay@goipeace.or.jp 
 

mailto:essay@goipeace.or.jp

