
静岡県立ふじのくに中学校校章募集要項（ポルトガル語版） 

Diretrizes para inscrição no concurso do emblema da "Escola Provincial Secundária 

(chuugaku) de Fujinokuni" da província de Shizuoka 

 

１ Objetivo 

Criação de um emblema para "Escola Provincial Secundária de Fujinokuni" da  

província de Shizuoka. 

(A "Escola Secundária de Fujinokuni" será inaugurada em abril de 2023.) 

 

２ Realização 

Realizado pelo "Comitê de Preparação para o Estabelecimento da Escola Provincial  

Secundária de Fujinokuni" do Conselho de Educação do Governo Provincial de Shizuoka. 

 

３ Inscrição 

(1) Itens necessários 

Preencher e enviar o formulário. 

・ O formulário de inscrição pode ser baixado do site da "Escola Provincial  

Secundária de Fujinokuni" da província de Shizuoka. (O formulário de inscrição  

também está impresso no verso do folheto de divulgação.) 

(2) Como preencher o formulário de inscrição 

Por favor, certifique-se de preencher todos os itens de A a C. 

A. Criar e desenhar um emblema para escola 

・ Desenhe em uma dimensão 5 cm x 5 cm. 

・ Colorir o desenho. 

・ Pode ser feito por desenho convencional ou arte digital. 

・ Desenhar apenas um emblema no formulário. 

B. Explicação do emblema da escola que você criou (de maneira simples) 

・ A razão de você ter idealizado este emblema  

・ O que ele representa? Etc.. 

C. Seu endereço, nome, número de telefone 

・Se o emblema tiver sido criado em grupo, colocar o nome do grupo e bem 

como os dados do representante (nome, endereço e telefone)   

 

(3) Envio do formulário 

・ Por correio ou por e-mail. 

・ Enviar para o Conselho de Educação do Governo Provincial de Shizuoka, Divisão 

de Ensino Obrigatório, Escola de Ensino Secudário Noturno. 

 (Shizuoka-ken Kyouiku Iinkai, Gyoumu Kyouiku Ka, Yakan Chuugakou Tantou) 

Endereço: 420-8601, Shizuoka-ken, Shizuoka-shi, Aoi-ku, Otemachi 9-6 

Endereço de e-mail: kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp 



Precauções ao enviar por correio. 

 

A.・Envie o formulário dentro de um envelope. 

・O valor do envio e do envelope devem ser pagos pelo aplicante. 

B. Precauções ao enviar por e-mail 

・Coloque o emblema que você criou em formato JPEG na área designada para 

o emblema no arquivo do formulário.(O tamanho do arquivo deve ser de 500 KB 

ou menos.) 

・Anexe o arquivo do formulário ao e-mail e envie-o. 

・O assunto do e-mail deve ser "ふじのくに中学校校章応募". 

 

４ Cuidados ao aplicar 

・ Você pode se inscrever mais de uma vez caso tenha criado outros emblemas. 

・ Favor se inscrever colocando um emblema por formulário, portanto preencha um 

formulário para cada emblema criado e envie-o.  

・ Você pode criar o emblema em grupo e enviá-lo. 

 

５ Público participante 

Qualquer um pode se inscrever. 

 

６ Período de inscrição 

De 17 de maio de 2022 (terça-feira) a 8 de julho de 2022 (sexta-feira) 

* Por favor, certifique-se de que o formulário chegue até 8 de julho, sexta-feira. 

 

７ Avaliação 

Os emblemas enviados serão julgados pelo Comitê de Exame de Seleção do Emblema 

da "Escola Provincial Secundária de Fujinokuni" da província de Shizuoka. 

 

８ Anúncio do resultado 

O Conselho de Educação do Governo Provincial de Shizuoka notificará diretamente 

aquele que tiver seu emblema selecionado. 

 

９ Prêmios 

Uma lembrança comemorativa será enviada para aquele que tiver seu emblema 

selecionado 

 

10 Condições de aplicação 

(1) Favor não utilizar emblemas de outras escolas ou símbolos de outras empresas. 

(2) Os direitos autorais do emblema selecionado pertencerão ao Governo Provincial de 

Shizuoka. 



(3) O Conselho de Educação do Governo Provincial de Shizuoka poderá adicionar ou  

alterar o desenho do emblema que você criou. 

(4) O número de inscrições não influenciarão na avaliação. 

(5) O trabalho não será devolvido. 

(6) Todos os gastos relacionados à inscrição do concurso devem ser pagos pelo  

aplicante.. 

 

11 Consultas 

Conselho de Educação do Governo Provincial de Shizuoka, Divisão de Ensino  

Obrigatório, Escola de Ensino Secundário Noturno 

(Shizuoka-ken Kyouiku Iinkai, Gyoumu Kyouiku Ka, Yakan Chuugakou Tantou) 

Endereço: 420-8601, Shizuoka-ken, Shiozuoka-shi, Aoi-ku, Otemachi 9-6 

Endereço de e-mail kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp 

Telefone 054-221-3106 

Página oficial da "Escola Provincial Secundária de Fujinokuni" da província de 

Shizuoka  

 


