
 

 

 

UM CONCURSO INTERNACIONAL ARTÍSTICO 

PARA CRIANÇAS  

 

Para comemorar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 de Outubro) e o fim 

da Primeira Década para a Erradicação da Pobreza (1997-2006), o Departamento das Nações 

Unidas para Assuntos Económicos e Sociais, em colaboração com o Departamento de 

Informação Pública e a Administração Postal das Nações Unidas têm o prazer em anunciar: 

 

UM CONCURSO ARTÍSTICO PARA CRIANÇAS 

PARA DESENHAR UM SELO DAS NACÕES UNIDAS SOB O TEMA 

“PODEMOS ERRADICAR A POBREZA” 

 

 

INTRODUÇÃO 

Como parte das actividades para comemorar o Dia Internacional para a Erradicação da 

Pobreza e o fim da Primeira Década para a Erradicação da Pobreza, a Divisão de Política 

Social e Desenvolvimento das Nações Unidas convida todas as crianças do mundo a 

participarem num concurso artístico com o tema “Podemos erradicar a pobreza”. 

 

• Os melhores 6 desenhos, seleccionados por um painel de juízes, serão apresentados 

durante a comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, em 17 

de Outubro de 2007, e serão convertidos e publicados como selos da Administração 

Postal das Nações Unidas; 

 

• Para além dos 6 desenhos seleccionados, outros 20 desenhos receberão uma menção 

especial. O total de 26 desenhos vencedores serão exibidos numa exposição especial 

na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, durante o ano de 2007. 

 

REGRAS DO CONCURSO 

 

Quem pode participar? 

Meninos de todo o Mundo, entre os 5 e os 15 anos. 



 

 

 

 

Requisitos para a apresentação dos desenhos: 

- O desenho ou composição devem realizar-se num suporte de papel com formato A4; 

- Pode utilizar-se tinta, lápis, carvão, cera, aguarelas, marcadores, ou qualquer outro 

material disponível; 

- Cada desenho deve ir acompanhado de uma breve descrição do seu significado, no reverso 

da folha; 

- Os desenhos não devem ser emoldurados. 

 

 

Informação pessoal 

No reverso da folha do desenho, devem incluir-se as seguintes informações: 

1. Nome completo 

2. Idade 

3. Sexo 

4. Morada completa 

5. País 

6. Número de telefone, fax, e e-mail (se tiver) 

7. Qualquer outra informação julgada útil para efeitos de contacto 

 

 

Selecção dos desenhos 

1. Os 6 melhores desenhos serão anunciados pelas Nações Unidas durante a comemoração 

do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, em 17 de Outubro de 2007. 

2. Estes 6 desenhos serão convertidos em selos da Administração Postal das Nações Unidas. 

3. Outros 20 desenhos receberão uma menção especial 

4. Os 26 desenhos vencedores serão expostos numa exibição especial nas Nações Unidas, 

em 2007. 

 

 

Júri 

Um painel de juízes, composto por membros da Divisão de Política Social e Desenvolvimento, 

do Departamento de Informação Pública e da Administração Postal das Nações Unidas 

seleccionará os desenhos vencedores. 

 

 

 

 

 

Critérios para a avaliação dos desenhos 

- Expressão artística 

- Capacidade de expressar/comunicar/informar sobre o tema do concurso 

 



 

 

 

Data limite para apresentação dos desenhos 

Os desenhos devem ser enviados, no máximo, até 30 de Junho de 2007, devidamente 

identificados (conforme acima referido), para a seguinte morada: 

 

Art Competition for Children 

2 United Nations Plaza, 

Room DC2-1328 

New York, NY 10017 

United States of America 


