GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 527/2021
Data: 20/08/2021
Assunto: Fundação Japão de São Paulo - Concurso de Desenhos 2021
Prezados Gestores,

Informamos que a Fundação Japão de São Paulo, parceira da SEDUC/SP, promove o

“Concurso de Desenhos 2021” que tem como objetivos o incentivo e a integração dos(as)
alunos(as) dos cursos de Língua Japonesa.
O “Concurso de Desenhos” é realizado anualmente pela Fundação desde 1999 e visa a
participação de jovens matriculados(as) em escolas de Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio
que cursem Língua Japonesa como disciplina obrigatória, optativa ou extracurricular. O evento tem
por finalidades incentivar e integrar os(as) estudantes dos cursos de língua japonesa, de modo que
pesquisem sobre o tema proposto para o evento, Hiragana Design, promovendo, assim, o
desenvolvimento de aprendizagens e a ampliação de conhecimentos a respeito do Japão e seus
aspectos culturais, socais e históricos.
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A data final para o compartilhamento dos arquivos com fotos das produções realizadas pelos
estudantes com a Fundação Japão será até o dia 1º de outubro de 2021. O resultado do concurso
será divulgado no dia 08 de dezembro de 2021.
Para participar deste concurso, é necessária a leitura e o preenchimento dos anexos abaixo:
Aos estudantes e professores:
1. Regulamento do Concurso
2. Panfleto
Aos professores:
3. Autorização de uso da imagem
4. Lista de participantes
5. Lista de siglas das escolas para o preenchimento da lista de participantes
6. Instruções para os professores (favor ler atentamente este documento)
Atenciosamente,

Responsável:

Patrícia Quagliato
PCNP responsável pelo NPE
De acordo:

Edivilson Cardoso Rafaeta
Dirigente Regional de Ensino
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