CIDADES À BEIRA DO RIO 2019-20

Calendário Humboldt 2020
UM CONCURSO INTERCONTINENTAL PARA ALUNOS
Objetivo:
O concurso tem o objetivo de incentivar os jovens a analisar sua cidade e seu rio a fim
de se conscientizar sobre a importância do rio para a humanidade.
Neste ano de 2019, em que festejamos os 250 anos do nascimento de Alexander von
Humboldt, queremos nos ocupar de seu trabalho científico de forma criativa. Em sua
viagem, Humboldt atravessou a floresta sul-americana e realizou pesquisas nos rios
Orinoco, Amazonas e seus afluentes. Uma expedição perigosa: à noite ele dormia na
floresta, na companhia de jacarés, jiboias e onças pintadas. De dia, ele remava pelas
águas ou flutuava em um tronco de árvore rio abaixo.
Mais tarde, viajou para a China e a Rússia, contribuindo com suas expedições para as
ciências
marítimas,
de
tempo,
de
clima
e
de
regiões.
(http://www.br.de/themen/wissen/alexander-von-humboldt-forscher100.html)

Quem pode participar:
Podem participar todas as escolas na Alemanha, as escolas PASCH e outras escolas
internacionais.
As inscrições devem ser feitas somente por escolas, inscrições individuais não serão
aceitas.

O concurso:
Neste ano, o tema do concurso é a análise artístico-criativa das viagens de Humboldt.
Os alunos devem expressar suas viagens e pesquisas de forma criativa. Para tanto,
podem ser usadas gravuras em madeira ou linóleo ou desenhos com carvão, grafite ou
tinta nanquim. Cada escola realizará um concurso interno, workshop ou a

desenvolverá o trabalho nas aulas de artes e selecionará e enviará os três melhores
trabalhos para nós.
As obras devem ser elaboradas no formato A4 (vertical ou horizontal) e ser enviadas
em formato digital pdf com, no mínimo, 300 dpi.
Selecionaremos as 25 melhores obras, para o calendário Humboldt.
Todas as escolas participantes confirmam de forma expressa que as obras artísticas
poderão ser usadas no âmbito deste concurso, inclusive para todas as publicações
impressas e online.

Premiação:
Os autores das cinco melhores obras receberão um Vale-Amazon no valor de 200 €.
Os artistas selecionados para figurar nas 25 folhas do calendário receberão certificados
individuais de participação no concurso.
Cada escola participante, assim como os 25 artistas escolhidos, receberão um
calendário.

Prazos:


Prazo para entrega das obras por via eletrônica (e-mail) com, no máximo, 8 Mb:
30 de setembro de 2019.



Seleção e divulgação das obras premiadas: até 31 de outubro de 2019.

Seleção das Obras premiadas:
Um júri neutro, formado por professores e artistas, irá selecionar as obras premiadas.
A entrega dos prêmios e a publicação serão feitas pelo respectivo colégio do aluno.

Contato:
Todas as dúvidas, assim como o envio das obras, devem ser remetidas para
Ilse Klasing Sparovek
ilse.sparovek@humboldt.com.br.
Colégio Humboldt
Av. Eng. Alberto Kuhlmann, 525
04784-010 São Paulo - Brasil

