
                                                  

 

Concurso de Pintura: Esporte do Futuro – mais rápido, maior, sem 
fronteiras / Data Limite 30 de abril de 2021 

  

O Instituto Goethe de Tóquio está organizando um concurso de pintura para as 
Olimpíadas de 2021 no Japão.  

Poderão participar alunas e alunos das Escolas PASCH / Fit (que são supervisionadas pelo 
Instituto Goethe) em âmbito internacional a partir do nível A1.  

Os prêmios são incríveis! 

  

A data limite é 30 de abril de 2021. 

  

Esta é a tarefa 

A digitalização está desempenhando um papel cada vez maior em nosso dia a dia. As 
tecnologias digitais tem se tornado cada vez mais importantes e, também no esporte, 
estão se modificando. Surgiu uma nova disciplina com o esporte computadorizado: o 
esporte eletrônico.  

Qual será a imagem do esporte do futuro? Como a digitalização modificará o esporte? 
Quais novos tipos de esporte haverá no futuro? Quais tipos de esporte tradicionais talvez 
desapareçam? Qual seria a imagem dos "próximos" Jogos Olímpicos fictícios no ano de 
2076 no Japão? E como seriam os atletas virtuais ou as arenas digitais?  

Pinte ou desenhe individualmente ou em um grupo (máximo de 3 pessoas) uma imagem 
sobre o tema "Esporte do Futuro". 

Pense em quais professores em sua escola poderiam orientá-lo neste assunto.  

As melhores imagens serão apresentadas em uma mostra digital no período de 03 a 09 
de julho de 2021 no Instituto Goethe de Tóquio antes dos Jogos Olímpicos de 2021. 

  

Condições de participação 

 Ser aluno de uma Escola PASCH / Fit  (supervisionada pelo Instituto Goethe) e 
 ter 13 anos de idade, ou  mais,  em 30/04/2021. 

 Produzir a imagem individualmente ou em um grupo com no máximo 3 pessoas. 

 



 

 

1. Vocês mesmos deverão pintar ou desenhar a imagem. 
2. A imagem deverá ter no mínimo o formato DIN A3. 
3. Vocês mesmos poderão escolher qual o material vocês vão usar: lápis, pincel etc. 
4. Escrevam cinco frases sobre a sua imagem em alemão em um documento 

Word: Qual é a sua ideia? O que gostariam de dizer com a imagem? 
5. Escrevam abaixo das cinco frases os seus nomes, o nome da Escola e o seu país. 
6. Tirem uma foto sua em frente à sua escola ou na quadra esportiva de sua escola 

e incluam a foto no documento do Word com o texto. 
7. Imprimam o documento do Word e colem no verso de sua imagem. 
8. Entreguem a imagem pronta ao seu professor, ele enviará as suas imagens aos 

colegas PASCH no Instituto Goethe de seu país. 
9. Os colegas das Escolas PASCH reunirão as imagens e as enviarão em seguida ao 

Instituto Goethe de Tóquio, aos cuidados de Christian Steger.  

Vocês poderão ganhar 

 1º lugar: Itens promocionais limitados 
 2º e 3º lugar: Calendário japonês, conjuntos de cartões postais e outros prêmios 

exclusivos  

 

A avaliação  

Uma comissão composta por representantes das organizações alemãs no Japão avaliará 
as suas imagens segundo critérios de originalidade e criatividade. A data limite é 30 de 
abril de 2021.  

  

As condições de participação são as seguintes  

Vocês poderão participar do concurso, caso sejam alunas e alunos de uma Escola PASCH 
/ Fit (supervisionada pelo Instituto Goethe). Todos os integrantes do grupo deverão ter 
no mínimo 13 anos de idade em 30/04/2021 e ter o nível A1 na Língua Alemã.  

Atenção: Não deverão ser utilizadas as imagens que vocês simplesmente baixem 
Internet.  

Vocês estão de acordo com a publicação de sua imagem na PASCH-net ou na homepage 
do Instituto Goethe de Tóquio, bem como na mostra digital, e autorizam a menção de 
seus nomes.  

Um júri escolherá a equipe vencedora. A decisão do júri é definitiva para todos os 
participantes, não será permitido questioná-la. Ao entregar o seu trabalho, declaram que 
aceitam as condições de participação. 

 

Mais alguma dúvida?  

Ainda há dúvidas quanto ao concurso? Precisam de ajuda para se inscrever no concurso 
ou na Community? Não têm certeza se devem utilizar a música que escolheram? Então 
escrevam um e-mail para: wettbewerb@pasch-net.de 


