
Mangrove Action Project 
 
PO Box 1854 Port Angeles, WA 98362-0279  USA  phone/fax (360) 452-5866  
e-mail: mangroveap@olympus.net  website: www.mangroveactionproject.org  
"Partnering with mangrove forest communities, grassroots NGOs, researchers and local 
governments to conserve and restore mangrove forests and related coastal ecosystems, 

while promoting community-based, sustainable management of coastal resources." 

 

	  

Concurso	  de	  arte	  infan/l	  sobre	  as	  florestas	  de	  
mangue	  

	  

Convite	  para	  os	  par/cipantes	  

	  

Caros/as	  amigos/as	  dos	  manguezais,	  
	  
	  	  	  

Estamos	  patrocinando	  nosso	  sé6mo	  concurso	  internacional 	  de	  arte	  e	  gostaríamos 	  de	  
convidar	  as 	  crianças	  do	  Brasil	  a 	  par6cipar	  e 	  aprender	  mais 	  sobre 	  a 	  importância	  e	  o	  papel 	  dos	  
bosques	  manguezais	  em	  nosso	  mundo.	  	  	  
	  

Gostaríamos 	  de 	  pedir	  que	  entrem	  em	  contato	  com	  escolas 	  e	  professores/as	  em	  sua	  
área 	  para	  informá-‐los/las	  a	  respeito	  do	  concurso	  e	  também	  para	  ser	   a	  pessoa	  de 	  contato	  
entre	  o	  MAP	  e 	  as 	  escolas 	  e 	  como	  fonte 	  de	  recursos	  e 	  material 	  sobre 	  manguezais.	  Além	  disso,	  
pedimos	  que	  ao	  final	  do	   concurso	   recolham	  os 	  desenhos 	  que	  ganharam	  em	   cada	  escola	  
par6cipante	  da 	  sua 	  região	  e 	  enviem	  os 	  três 	  melhores 	  para	  o	  endereço	  abaixo	  para 	  que 	  a	  
avaliação	  final	  seja	  feita.	  	  
	  

Essa	  é	  uma 	  oportunidade	  para 	  que 	  as 	  ONGs	  locais 	  façam	  contato	  com	  professores 	  e	  
para	   dar	   às 	   crianças 	   informações	   sobre	   o	   meio	   ambiente.	   Educar	   crianças 	   sobre	   a	  
importância 	  dos	  manguezais 	  e	  ecossistemas 	  marinha-‐costeiro	  é	  uma 	  parte 	  crí6ca	  na	  geração	  
de	  uma	  mudança 	  duradoura 	  no	  tratamento	  do	  meio	  ambiente.	   Sem	  dados 	  atualizados	  as	  
novas 	  gerações 	  crescerão	   sem	  dar	   valor	   à 	  natureza,	   seguindo	  apenas 	  o	   exemplo	  de	  seus	  
pais.	   Temos 	  que	  ajudá-‐las 	  a 	  criar	   uma 	  nova	  forma	  de	  ver	   os 	  ecossistemas 	  costeiros 	  e	  os	  
bosques	  do	  mangue.	  	  
	  

Anexamos	  as 	  informações	  que	  já	  temos 	  disponíveis 	  para	  que 	  possam	  acrescentar	  seu	  
nome	  como	  representante	  local 	  e 	  para 	  que 	  possam	  distribuir	  para 	  professores/as 	  e 	  escolas	  
em	  seu	  país.	  	  	  
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Estamos	   à	   sua 	  disposição	   para	  mais 	  informações 	  ou	   qualquer	   ajuda	   que	   possam	  
precisar	  na 	  implementação	  deste	  diver6do	  e	  empolgante	  projeto	  educacional	  em	  seu	  país.	  
Enviaremos	  a	  todas 	  ONGs	  e	  escolas 	  par6cipantes	  exemplares 	  do	  calendário	  resultante 	  do	  
concurso.	  	  	  
	  

Atenciosamente,	  	  

Mónica	  Alicia	  Paz	  Gu6érrez-‐Quarto,	  

Coordenadora	  do	  Projeto	  Calendário	  	  

Mangrove	  Ac6on	  Project	  

monicagquarto@olympus.net	  

Tel.	  (360)	  452-‐5866	  
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	  Concurso	  de	  arte	  infan/l	  sobre	  as	  florestas	  de	  mangue	  
Aviso	  para	  professores/as	  e	  escolas	  

 
Um	  diver6do	  Concurso	  de	  Arte	  para	  crianças	  entre	  6	  e	  16	  anos	  

	  
Convidamos	  todas	  as	  crianças	  das	  nações	  tropicais	  e	  subtropicais	  que	  estejam	  cursando	  o	  
ensino	  primário	  e	  cujas	  escolas	  se	  localizem	  perto	  de	  manguezais	  para	  criar	  arte	  contando	  
“A	  importância	  do	  reflorestamento	  e	  conservação	  dos	  manguezais	  na	  minha	  comunidade”.	  
	  
Os	  vencedores	  escolhidos	  terão	  seus	  trabalhos	  publicados	  em	  um	  Calendário	  de	  MAP	  	  que	  
será	  distribuído	  em	  todo	  o	  mundo,	  para	  aumentar	  a	  conscien6zação	  sobre	  a	  ecologia	  dos	  
bosques	  de	  manguezais.	  	  Este	  concurso	  cria6vo	  pretende	  promover	  um	  maior	  conhecimento	  
sobre	  mangues,	  e	  encorajar	  e	  ouvir	  vozes	  cria6vas	  das	  crianças	  que	  moram	  perto	  de	  
manguezais.	  	  	  
	  
Ajude-‐nos	  a	  lançar	  este	  programa	  em	  sua	  escola	  entrando	  em	  contato	  com	  professores/as	  
de	  arte	  e	  ciências	  na	  sua	  região,	  incen6vando-‐os/as	  a	  trabalhar	  juntos/as	  neste	  projeto	  
diver6do	  e	  inovador.	  	  	  
 
 **********************************  
 
QUE	  TIPO	  DE	  ARTE	  PODE	  SER	  ENVIADO?	  	  	  
 

• Técnica:	  Tinta,	  lápis	  de	  cor,	  6nta	  de	  escrever,	  colagens,	  pastel,	  lápis	  de	  cera,	  etc.	  	  

• Dimensões:	  Telas	  ou	  papel,	  45	  cm	  x	  30	  cm.	  

O	  trabalho	  deve	  ter	  um	  formato	  horizontal	  (o	  maior	  comprimento	  na	  horizontal,	  o	  
menor	  na	  ver6cal),	  para	  poder	  caber	  na	  página	  do	  calendário	  (já	  recebemos	  lindos	  
trabalhos	  na	  ver6cal,	  mas	  infelizmente	  não	  foi	  possível	  publicar!).	  

• Iden/ficação	  do	  autor:	  Atrás	  de	  cada	  trabalho,	  por	  favor	  indiquem	  o	  nome	  completo	  
do	  autor,	  idade,	  o	  nome	  da	  escola,	  endereço,	  cidade,	  país	  e	  o	  dtulo	  do	  trabalho.	  	  

• Idade	  limite:	  de	  6	  a	  16	  aos	  de	  idade	  	  

• Instruções	  para	  o	  envio:	  Por	  favor	  envie	  o	  trabalho	  em	  um	  tubo	  para	  poster	  pequeno	  
de	  papelão,	  ou	  achatado	  em	  uma	  caixa,	  mas	  por	  favor	  não	  dobre!	  	  Cer6fique-‐se	  que	  
o	  trabalho	  seja	  enviado	  por	  correio	  registrado	  para:	  

MAP,	  PO	  Box	  1854,	  Port	  Angeles,	  WA	  98362-‐0279,	  E.U.A.	  

• Como	  os	  trabalhos	  serão	  julgados?	  Cada	  escola	  terá	  sua	  própria	  exposição	  e	  irá	  
selecionar	  3	  trabalhos.	  Os	  desenhos	  que	  ganharem	  serão	  coletados	  em	  cada	  país	  por	  
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uma	  ONG	  par6cipante,	  para	  então	  serem	  enviados	  para	  o	  escritório	  do	  MAP,	  onde	  
serão	  julgados	  por	  uma	  equipe	  de	  ar6stas.	  	  	  

	  
• Quais	  são	  os	  prêmios?	  

	  
1o	  prêmio	  	   um	  cer6ficado	  e	  três	  (3)	  calendários,	  além	  do	  reconhecimento	  por	  

ter	  um	  trabalho	  publicado	  e	  divulgado	  internacionalmente.	  	  
	   2o	  prêmio	  	   um	  cer6ficado	  e	  um	  calendário	  

	   3o	  prêmio	  	   um	  cer6ficado	  e	  um	  calendário	  

Cada	  escola	  receberá	  dois	  calendários.	  	  
ONGs	  receberão	  5	  calendários.	  	  

	  
• Qual	  é	  o	  prazo?	  Precisamos	  receber	  os	  trabalhos	  no	  MAP	  até	  dia	  15	  de março.	  	  

	  
• Com	  quem	  devo	  entrar	  em	  contato?	  Caso	  sua	  escola	  deseje	  par6cipar,	  ou	  para	  

qualquer	  dúvida,	  entre	  em	  contato	  com:	  	  	  
Mónica	  Alicia	  Paz	  Gu6érrez-‐Quarto,	  	  

Coordenadora	  do	  Projeto	  Calendário	  

Mangrove	  Ac6on	  Project	  	  

PO	  Box	  1854	  	  

Port	  Angeles,	  WA	  98362-‐0279,	  E.U.A.	  

tel./	  fax	  (360)	  452-‐5866	  	  

e-‐mail:	  	  monicagquarto@olympus.net	  ou	  	  mangroveap@olympus.net	  

 
 
Todas	  os	  trabalhos	  escolhidos	  em	  seu	  país	  deverão	  ser	  enviados	  para	  o	  mesmo	  endereço.	  	  	  
 

Sua	  ONG	  de	  contato	  local	  é:	  	  

..........................................................................................................................................	  	  

Nome	  e	  endereço	  da	  pessoa	  de	  contato	  na	  ONG:	  

..........................................................................................................................................	  

..........................................................................................................................................	  

	  

(deixe	  espaço	  	  para	  que	  a	  ONG	  local	  coloque	  seu	  selo	  ou	  carimbo)	  	  

***********************************	  
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Algumas	  sugestões	  de	  excursões	  e	  lições	  para	  fazer	  em	  sala: 
 
Sugerimos	  que	  o	  concurso	  seja	  feito	  de	  forma	  concomitante	  com	  um	  Projeto	  Educacional	  
Manguezal.	  O	  obje6vo	  desta	  a6vidade	  é	  destacar	  a	  importância	  que	  os	  bosques	  de	  
manguezais	  têm	  para	  o	  meio	  ambiente,	  para	  a	  comunidade,	  para	  os/as	  pescadores/as	  e	  para 	  
a	  fauna	  e	  flora	  associadas.	  	  A	  idéia	  do	  projeto	  educacional	  é	  ajudar	  as	  crianças	  que	  estão	  
par6cipando	  do	  concurso	  a	  entender	  melhor	  a	  relevância	  do	  papel	  dos	  manguezais	  em	  suas	  
vidas	  e	  de	  suas	  comunidades.	  	  	  
 

1. 1.-‐	  Informação	  e	  orientação	  em	  sala	  de	  aula,	  com	  auxílio	  de	  livros,	  materias	  didá6cas	  
sobre	  mangues,	  slides	  e	  vídeos.	  

2. Excursões	  temá6cas	  sobre	  ecologia,	  para	  que	  os/as	  alunos/as	  tenham	  uma	  
experiência	  real	  junto	  com	  professores/as	  e/ou	  alguém	  local	  para	  observar	  as	  
múl6plas	  formas	  de	  vida	  encontradas	  em	  um	  manguezal,	  como	  pássaros,	  peixes,	  
caranguejos,	  moluscos,	  répteis,	  mamíferos	  e	  insetos,	  enquanto	  aprendem	  sobre	  as	  
caracterís6cas	  singulares	  das	  plantas	  e	  árvores	  deste	  habitat.	  

3. Antes	  ou	  durante	  as	  excursões,	  as	  crianças	  podem	  fazer	  entrevistas	  com	  seus	  pais	  ou	  
pescadores/as	  locais	  sobre	  os	  mangues	  de	  sua	  região,	  aprendendo	  mais	  sobre	  a	  
história	  do	  bosque	  de	  manguezal,	  assim	  o	  porquê	  de	  sua	  importância	  e	  quais	  os	  
problemas	  que	  ocorreriam	  se	  esse	  ecossistema	  fosse	  destruído.	  

4. Como	  resultado	  desta	  pesquisa,	  as	  crianças	  estarão	  prontas	  para	  criar	  seus	  trabalhos	  
de	  arte	  para	  o	  concurso	  Calendário	  de	  MAP.	  	  	  

   
	  
Atenciosamente,	  	  	  

Mónica	  Alicia	  Paz	  Gu6érrez-‐Quarto,	  

Coordenadora	  do	  Projeto	  Calendário	  	  

Mangrove	  Ac6on	  Project	  

monicagquarto@olympus.net	  

Tel.	  (360)	  452-‐5866	  
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