
 

 

 

 

 

Título 

Concurso Internacional de Redação / Ensaios 

 

Descrição 

A atividade prevê a produção de ensaios a serem enviados para participar do Concurso Internacional de 

Redação promovido pelo programa de Ação Global para a Educação ao Desenvolvimento Sustentável da 

UNESCO com o apoio da Goi Peace Foundation: um concurso que promove a Cultura de Paz e 

Desenvolvimento Sustentável, estimulando a imaginação dos jovens e valorizando suas propostas.  

As redações devem aprofundar a temática definida no concurso (cada ano propõe-se uma temática 

diferente).  As reflexões e contribuições propostas com o concurso podem realmente causar incidência e 

fazer a diferença no mundo.  

Esta atividade é incentivada pela Goi Peace Foundation e Living Peace International. 

  

Público-alvo 

Crianças, jovens e adultos em idade inferior a 25 anos de escolas, grupos e associações.  

 

Objetivos  

- Aprofundar e refletir sobre algumas temáticas que caracterizam a paz; possibilitar que crianças e jovens 

expressem o seu pensamento através da forma escrita.  

- Estimular os participantes a propor soluções a problemas que impedem a paz e a sentirem-se 

protagonistas das mudanças que querem ver no mundo.  

 

Atividades 

Sejam criativos e escrevam as suas redações!  A cada ano um tema diferente é escolhido para a redação.  

- Podem participar os interessados que se enquadram nas seguintes categorias:  

a) Juvenil (até os 14 anos)   b) Jovem (entre 15 e 25 anos) 

As redações devem ser escritas em uma das seguintes línguas: inglês, espanhol, francês, alemão ou 

japonês. Podem ser em formato digital ou em papel, e devem ser escritas por uma só pessoa/autor.  

- Façam suas inscrições e enviem as redações pelos correios ou via e-mail.  

P.S. Representantes de classes/grupos podem apresentar um conjunto de redações da classe/grupo, 

anexando o nome e contato (do representante) e a lista com nomes e a idade dos participantes.  

 

https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
http://www.livingpeaceinternational.org/br/
https://goipeace-essaycontest.org/


- Os primeiro, segundo e terceiro classificados  de cada categoria e as menções honrosas serão premiados.   
 

Todos os vencedores serão anunciados no site da Goi Peace Foundation  

É possível baixar o guia com as condições de participação.   

 

Após o envio das redações o participante pode solicitar o seu certificado de participação. 
 

Para maiores informações, por favor contactar: essay@goipeace.org.jp  

Enviem uma foto que represente a sua adesão à iniciativa para c.palma@livingpeaceinternational.org , a 

fim de compartilhá-la com todos da rede do Living Peace International *** 
 

Prazo 

15 de junho (a ser confirmado anualmente). 

 

 

 

 

 

 

 

***Living Peace está sujeito às normas europeias sobre a privacidade que entraram em vigor a partir de 

maio de 2018.  

Se quiserem compartilhar fotos e vídeos das atividades que vocês desempenharam com jovens e crianças, 

é preciso que enviem a autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais dos menores (é possível 

baixar o formulário de autorização aqui, e enviá-la para a ONG AMU, ao endereço e-mail: privacy@amu-

it.eu, que é a responsável pelo gerenciamento das informações do projeto Living Peace International). 

Caso não seja possível encaminhar a autorização, lembrem-se de enviar somente fotos e imagens de 

vídeos que não possibilitam o reconhecimento das pessoas e sobretudo dos menores de idade. 

Podem ser enviadas as imagens feitas do alto, de costas, de onde se vejam as crianças que desenvolvem 

as atividades sem mostrar seus rostos vistos de frente. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Em parceria com 

http://www.goipeace.or.jp/
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
mailto:essay@goipeace.org.jp
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/315/PT%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu
mailto:privacy@amu-it.eu

