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 Concurso Infantil de Redação da Association for Brazilian Bilingual Children’s 

Development Inc. 

  

Tema  “Uma história brasileira” 

 

Estão abertas as inscrições para o  Concurso de Redação em português da Association for Brazilian 

Bilingual Children’s Development Inc. – ABCD. Este concurso está sendo patrocinado pelo Governo 

Brasileiro 

O concurso visa promover e incentivar o aprendizado da língua portuguesa, da cultura brasileira e o 

Brasil.  

 

Inscrições e Regras 

Poderão se inscrever no concurso crianças brasileiras residentes em New South Wales e Queensland 

somente, associados da ABCD ou não, nas seguintes categorias: 

Categoria I – até 7 anos – A história (ilustrada ou não) deverá conter até 30 palavras. 

Categoria II – 8 a 11 anos – A história deverá conter até 80 palavras.  

Categoria III – 12 a 16 anos – A história deverá conter até 150 palavras. 

 

O texto tem que ser sobre o Brasil e/ou cultura brasileira. 

Só será aceita uma única inscrição por participante.  O trabalho dos participantes deverá ser 

acompanhado de um formulário de inscricão, o qual deverá conter o nome do participante, idade, 

escola que frequenta e, se aluno da ABCD, a unidade que frequenta. Os participantes receberão um 

email confirmando o recebimento de sua inscrição. A cada inscrição será alocado um número de 

registro para que a comissão julgadora receba o texto para avaliação sem conhecer o nome do 

participante.  

 

Prazo 

As inscrições deverão ser encaminhadas a ABCD  por email – concursoabcd@outlook.com  até o dia  

30 de junho de 2017. Trabalhos enviados após esta data não serão considerados. Só serão aceitas 

inscrições enviadas por email.  
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Seleção 

A comissão julgadora será composta de um painel totalmente independente da ABCD. Os trabalhos 

serão avaliados pelo uso de vocabulário (50%), gramática (35%) e criatividade (15%). A decisão dos 

juizes é final. 

O resultado da seleção será anunciado no site da ABCD e no site do Consulado Geral do Brasil  em 

Sydney.   

Os vencedores  serão entrevistados na rádio SBS (em português) e receberão o prêmio em um 

evento especial (data a confirmar). 

 

Premiação  

 

Categoria I – até 7 anos  

 

1º Lugar: Voucher da livraria Harry Hartog – AUD$ 100 

2º Lugar: Voucher da livraria Harry Hartog – AUD$   80 

3º Lugar: Voucher da livraria Harry Hartog – AUD$   50 

 

 

Categoria II – 8 a 11 anos  

 

1º Lugar: Voucher da livraria Harry Hartog – AUD$ 150 

2º Lugar: Voucher da livraria Harry Hartog – AUD$ 100 

3º Lugar: Voucher da livraria Harry Hartog – AUD$   80 

 

 

Categoria III – 12 a 16 anos  

 

1º Lugar: Voucher da livraria Harry Hartog  – AUD$ 200  

2º Lugar: Voucher da livraria Harry Hartog – AUD$ 150 

3º Lugar: Voucher da livraria Harry Hartog – AUD$ 100 

 

Total da premiação : AU$1010 

 

 


