
“Arte  pela  Floresta Amazônica ”
Projeto Internacional “Arte pela Paz” – 11ª edição

Movimento Infanto-Juvenil Crescendo com Arte
(  The Youth and Child Movement  Growing with Art ) 
Centro Cultural da Marinha em S￣o Pauloem São Paulo

Convidam  todas  as  crianças  e  jovens  do Brasil e do Mundo com  idade  entre  4 e 16 anos  
para  participar da exposição  “Arte pela Floresta Amazônica”, em  novembro de 2008 .



Instituição – Professor(a)
Com o objetivo de conhecer, valorizar, conservar e sustentar a Floresta Amazônica  realize                                                                      uma pesquisa  com seus alunos sobre o tema e participe desta exposição.

Crianças e jovens  devem ser  estimulados a preservar o meio ambiente, a responsabilidade social e,  acima de tudo, a paz.


O “Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas” IPCC, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz  2007,                                  demonstra que o impacto humano nos ecossistemas da Terra é muito preocupante.
Medidas de preservação da Terra devem ser  prioridade para a humanidade.
A ONU elegeu 2008  como o ano internacional do Planeta Terra
Isso é um alerta para chamar a atenção da população mundial para a necessidade da preservação                                                           dos recursos naturais do planeta e a busca de um desenvolvimento sustentável.
Numa época em que o aquecimento global torna-se a grande ameaça para o clima, pedimos que crianças e jovens de todo o planeta  discutam o assunto com seus pais, amigos, professores, vizinhos e comunidade na busca de soluções e                                                        na tomada de atitudes para melhorar a qualidade de vida atual e das futuras gerações.                                                                     
A Floresta Amazônica é a maior floresta tropical do planeta. Ela representa 40% das florestas ainda existentes na Terra.
Mais de 60% da Floresta Amazônica estão no Brasil. E ela ocupa mais de metade do território brasileiro.
Avaliando a Floresta Amazônica em proporções mundiais, nela  vivem mais de 30% das espécies vegetais e animais,                         possui o maior número de compostos biodinâmicos com grandes possibilidades para o uso na medicina, tem a maior quantidade de chuvas, o maior rio em volume de água, o Rio Amazonas, cuja bacia com mais de mil afluentes                                                           forma a maior bacia hidrográfica, detendo 20% de toda água doce .
A Floresta Amazônica possui a maior diversidade de recursos naturais do planeta.
E acredita-se que ela contribui muito  para o resfriamento do clima mundial.
Os cientistas consideram a Floresta Amazônica como “O Condicionador de Ar do Planeta Terra”

A Marinha do Brasil tem papel importante na preservação da Floresta Amazônica, ao defender os interesses brasileiros sobre as águas da Bacia do Rio Amazonas e fiscalizar o tráfego fluvial e a poluição aquaviária.
A Marinha  do Brasil, ao fornecer  atendimento médico e social às comunidades indígenas,  ribeirinhas e praieiras da Floresta Amazônica, propicia uma melhor qualidade de vida a essas populações, que passam a ter mais condições para criar atividades sustentáveis nas áreas onde vivem. 


Regulamento:
Sugerimos que expressem, através da arte, sua visão sobre a importância da Floresta Amazônica para o clima do planeta Terra.

Enviar  apenas  um trabalho  por  participante, com idade entre 4 e 16 anos
Técnica livre: desenho, pintura, sucata, mosaico, colagens, origami, criações no computador, etc ...
Fazer em papel A4 ( 21 X 30 cm) e colar em uma base de cartolina (ou similar) colorida de tamanho 30 X 40 cm.
Na parte de trás da base de cartolina, escreva em letra de forma/imprensa:
título do trabalho, nome completo do autor (não abrevie), idade, endereço e  e-mail da instituição.
Qualquer que seja a técnica usada, o trabalho deverá ser colado sobre uma base de 30 X 40 cm.
Cada escola/instituição poderá enviar até 30 trabalhos. 
Juntar uma lista com todos os títulos dos trabalhos, nomes completos dos autores e idades (modelo anexo). 
Não esqueça de escrever na lista também o nome completo da escola//instituição (não abrevie).
Trabalhos realizados e enviados individualmente, também serão aceitos.

Haverá uma seleção prévia para qualificação dos trabalhos que vão compor a mostra. A seleção será feita por um grupo de professores, psicólogos, artistas e oficiais da Marinha.Todos os trabalhos recebidos terão direito a “certificados de participação no projeto”.Os trabalhos qualificados para a exposição receberão “certificados de participação na mostra”.Os trabalhos selecionados pela comissão julgadora da mostra receberão “diplomas de menção honrosa”.E os três mais votados, menções ouro, prata e bronze.                                                                  
 Esta comissão julgadora  será composta por profissionais de várias áreas culturais.
Os trabalhos não serão devolvidos e poderão ser usados em outras mostras.




Data limite para recebimento dos trabalhos – 13 de outubro de 2008.

	



Enviar para este endereço:

Centro Cultural da Marinha em S￣o Pauloem São Paulo
Avenida Nove de Julho, nº 4597
São Paulo  -   CEP : 01407-100    -   Brasil




art.mica@ig.com.br

ccmsp@ig.com.br

                                                              

