
CONVITE PARA PARTICIPAR DO 13º PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO DE 

DESENHO E INTERCÂMBIO ENTRE AS CRIANÇAS BRASILEIRAS 

RESIDENTES NO JAPÃO E BRASIL - 2022 

 

1. Finalidade 

Destinado a crianças brasileiras que vivem no Japão e no Brasil e possam, por meio de seus 

trabalhos, realizar um intercâmbio cultural. O tema deste ano é ¨A MINHA CIDADE¨. Para a 

realização desse projeto, foi reservado o espaço Ala Multicultural no 2º andar do Prédio do 

Museu da Emigração e Centro de Intercâmbio Cultural de Kobe. 

2. Tema 

O desenho deve abordar o tema: ¨A MINHA CIDADE¨¨. 

O trabalho deverá ser elaborado pelo aluno. 

Para que o desenho se destaque no calendário, pede-se que o aluno desenhe de forma ampla, 

sem pequenos detalhes, utilizando toda a extensão da folha, e também que o desenho seja 

colorido. 

 

3. Participação: 

Podem participar crianças na faixa de idade de 5 a 15 anos, que estudam em escolas públicas 

ou privadas, NPOs ou NGOs brasileiras do Japão e Brasil. 

 

4. Prazo de entrega e endereço 

 

O desenho deverá ser enviado através do Correio, e-mail, ou entregue pessoalmente, à  

NPO Comunidade Brasileira de Kansai CBK 

Endereço: 650-0003 Japão, Hyogo-ken, Kobe-shi, Chuo-ku, Yamamoto dori - 3 chome -19-8-3F 

Prazo: até dia 15 de julho de 2022 (recebimento no Japão) . 

5. Requisitos (ler com atenção) 

O desenho deve ser original e elaborado pela criança, em papel desenho, ou cansom nas 

seguintes dimensões: 270 mm x 380 mm (medidas obrigatórias) e desenhadas no sentido 



horizontal. Técnicas sugeridas: guache, aquarela, lápis de cor, lápis aquarelável, giz de cera, 

giz pastel seco ou oleoso. 

OBS: trabalhos feitos além das técnicas sugeridas serão desclassificados (por ex. trabalhos 

em relevos, com origami, colagem, etc). 

Cada escola poderá participar no máximo com trabalhos de 40 crianças. 
 

5.1  Identificação  

Nome completo do autor (LEGÍVEL), idade, série, nome da escola, cidade, estado, título da 

obra deve ser escrito no verso do desenho (EM LETRA DE FORMA) (em cada trabalho deverá 

constar uma mensagem e o título da obra). 

(OBS: Não escrever o nome em (kanji) 

(Não esquecer de identificar o trabalho. Já houve casos no passado de desenhos sem o nome do autor). 

 

6. Local e período da exposição dos desenhos 

Os desenhos estarão expostos no período de agosto a dezembro de 2022 

Local: Museu da Emigração e Centro de Intercâmbio Cultural de Kobe, 2º andar – Salão 

Multicultural, situado na Província de Hyogo, Cidade de Kobe, Japão. 

 

7. Divisão de categorias e Avaliação dos desenhos 

Os desenhos serão divididos e expostos nas categorias de 5 a 8 anos, 9 a 11 anos e 12 a 15 

anos, e selecionados por meio da votação dos visitantes do prédio durante a exposição. 

 

7.1 Calendário 

O calendário de 2023 será elaborado pelos oito desenhos mais votados de cada categoria. 

 

7.2 Feitio dos calendários 

Os calendários serão confeccionados em dezembro de 2022 

 

7.3 Distribuição dos calendários 

A distribuição dos calendários aos participantes escolhidos das escolas, NPOs e NGOs do 

Japão e Brasil dar-se-á em dezembro de 2022. 

 

7.4 Os desenhos não serão devolvidos. 

 

PROJETO PATROCINADO PELA: 

NPO Comunidade Brasileira de Kansai CBK e Associação Internacional de Hyogo. 

OBS: Trabalhos que não atenderem aos requisitos acima serão considerados 

desclassificados. 


