
 

 

                                                                                                                                                                                                     Concurso "MUDE AS MÃOS" 

MERCADO DE SINFONIA DE CRIANÇAS E JOVENS PARA O 
CLIMA 

Sexta-feira, 6 de dezembro de 2019, Rancagua, Chile 
 

Caminhada sinfônica infantil para o clima organizado pela Fundação para o Desenvolvimento, Cultura e Arte 
(FUNDECUA), Andrea Merenzon, em colaboração com o prefeito de Rancagua e o colégio bicentenário Oscar Castro 
Zuñiga, convida estudantes, crianças e jovens de 6 a 18 anos a apresentar um desenho no Concurso "MUDE SUAS 
MÃOS". 
Para participar, você deve confiar no tema de MUDANÇA CLIMÁTICA. 

 
Convidamos você a visitar www.fundecua.wixsite.com/marchaporelclima e clicar em "MÚSICA" para ouvir as 
músicas que farão parte da Caminhada Sinfônica e que esperamos inspirá-lo a executar seus trabalhos, porque 
quem vencer será exibido no momento do evento em que você as tocar. 
 
BASES 

●  Os estudantes podem ser selecionados para esta competição: estudantes, crianças e jovens de todo o 
mundo, com idades entre 6 e 18 anos, em 2 categorias: 

●  Categoria A até 6 a 12 anos (primário) 
● Categorie B de 13 a 18 anos (secundário). 

● Cada candidato pode enviar apenas um (um) desenho. 

●  O tema deve respeitar os seguintes conceitos: 
                        MUDANÇA CLIMÁTICA 

      CUIDADOS AMBIENTAIS 
   SUSTENTABILIDADE 

                                              ECOLOGIA 
                                                Relacionado. 

 
● O estilo e a técnica de desenho são GRATUITOS. Você pode usar materiais descartáveis, reutilizáveis, naturais 

ou outros. 
● O desenho apresentado deve ser feito em uma folha de papel reciclado ou em qualquer outro material 

reciclado, tamanho N ° 5 (essa medida corresponde a uma altura: 32 cm x a largura: 23 cm). Todos os desenhos 
devem ser enviados digitalizados. 

● Para digitalizar, use um scanner ou câmera com uma resolução de pelo menos 300 dpi. 
 

 O desenho deve ser escrito em seu canto inferior direito, em 2 linhas e maiúsculas: NOME e NOME, IDADE, PAÍS e 
CIDADE, ESCOLA / INSTITUTO, GRAU OU ANO DE ENSINO E DESENHO (se houver). 
 
 



Ex .: MARINA SHMITH, 11, 3º A 
LICEO OSCAR CASTRO - RANCAGUA, CHILE - PROF. MARIANO ORTEGA) 
 
- O júri escolherá 12 desenhos que serão exibidos em uma esfera de 8 metros no centro do palco e serão usados para 
ilustrar certas pinturas musicais durante o mega concerto da La Marche symphonique. 
 
          APLICAÇÕES 
 

●  Os desenhos digitalizados podem ser enviados e enviados no formato JPG como anexos de email para o 
seguinte endereço: concursos@fundecua.org.ar 

● Em FINALIDADE do e-mail e do título do arquivo, você deve indicar: COP25, nome e sobrenome, idade, escola. 
● No corpo do correio, eles devem indicar: sobrenome e nome, idade, país e cidade, escola / instituto, série 

ou ano de estudo (se houver), a que categoria se aplicam (CAT A: 6- 12 anos / CAT B: 13-18 anos) e telefone. 
●  As inscrições para o concurso serão recebidas le 20 novembre. 
●  Os desenhos não serão aceitos fora dessas datas. 
● Os desenhos selecionados que foram enviados por e-mail devem ser enviados no original, se o júri solicitar. 

 
 
 Asunto: 
                   COP 25 Sabrina Lopez, 13 anos, Liceo oscar castro, Rancagua, Chile 
    Mail Corps: Sabrina López, 13 anos (CAT B), Chile-Rancagua, ESC. Normal 10, 7ª série. Telefone: +56 9123652. 
 

□  Os resultados serão anunciados em 25 de novembro de 2019 no site do Festival 
(https://fundecua.wixsite.com/marchaporelclima), no site da FUNDECUA  

□ (www.fundecua.org.ar) e redes sociais: 
□ Instagram: Fundecua 

□ Facebook: Fundecua 

 
         JÚRI 
                O júri será composto pela comissão artística. 
  
        PREÇO 

●  Os desenhos selecionados (12) serão projetados em uma esfera de 8 metros que estará no centro do palco e 
serão usados para ilustrar certas pinturas musicais durante a marcha sinfônica do La Marche symphonique. 

● Os vencedores receberão um diploma indicando o prêmio recebido. 
● Os desenhos selecionados serão publicados em nosso site e nas redes sociais. 
●  Os vencedores receberão 3 ingressos com desconto para participar do mega concerto do Symphony Walk for 

Children on Climate, que será realizado na sexta-feira, 6 de dezembro, na Medialuna de Rancagua. 
● Alguns dos desenhos selecionados podem ser reproduzidos em materiais e produtos de merchandising à 

venda, com o nome completo do autor do produto (supondo que o vencedor traga um produto com seu cartão-
presente). 
 

OBJETIVO 

O objetivo do concurso é promover a participação de crianças e jovens de todo o mundo, conscientizar sobre a necessidade 
de cuidar do ambiente em que vivem e que são a peça central do futuro, levando em consideração conta o fato de que o 
poder da mudança está em suas mãos. 
 
ACEITAÇÃO DE BASES 
Os alunos participantes, simplesmente participando desta chamada, aceitam totalmente essas regras do concurso. 
 
 
 

 
Informações: info@fundecua.org.ar or concursos@fundecua.org.ar 
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mailto:concursos@fundecua.org.ar


 
 
 

Este festival é organizado por FUNDECUA. Patrocinado por Cop 25. 
Em aliança com: a sinfônica de Orchester do bicentenário Oscar Castro Zúñiga de Rancagua e a prefeitura de Rancagua. As 
orquestras são companheiras ativas da idéia e organização: filarmônica juvenil do Peru, sistema de orquestra juvenil Jujuy, 

Mãozinha Sinfônica, Orquestra as Cordas Fundecua. 
 

Direção de Produção e Arte: Andrea Merenzon 

 
 

 
 
 


