
Associação Internacional de Kakamigahara 

 

 12º. Concurso de oratória em Japonês  

 
Que tal testar a sua capacidade de expressão em japonês? 

Venha apresentar suas ideias e sonhos. Esperamos um discurso contagiante.  

 

■Objetivo Dar suporte para melhorar a capacidade do idioma japonês de cidadãos estrangeiros. 

  Desenvolvimento de pessoas que contribuam em relações internacionais. 

■Apoio  Municipio de Kakamigahara, Secretaria da Educação. 

■Data  28 de fevereiro de 2021 (dom)   

A partir de 13:30 (Recepção as 13:00) 

■Local  Biblioteca de Kakamigahara, 4F 

  Naka Monzen-cho 3-1-3 

■Tema  - Categoria Infantil （Nascidos entre 2/4/2008 e 1/4/2014） 

  Tema livre 

  - Categoria Estudantil（Nascidos entre 2/4/2002 e 1/4/2008） 

  Tema livre 

  - Categoria Geral (Quem não se enquadra nas categorias acima)  

5 candidatos por ordem de inscrição 

  Tema livre 

■Duração Cada apresentação deve ser feita em 3~5 minutos 

■Avaliação Membros da Associação Internacional de kakamigahara e outros. 

■Requisitos Estrangeiros que residem, trabalham ou estudam em Kakamigahara. 

■Inscrição Envie a ficha de inscrição devidamente preenchida junto ao texto apresentado. Os textos 

serão pré avaliados e confirmaremos a participação via correio. 

■Prazo  A inscrição deverá ser feita até 17:00 horas do dia 15 de janeiro de 2021 

■Premiação Ouro, prata e bronze para cada categoria. 

Na categoria Adulto não haverá classificação e todos receberão medalhas pela participação. 

* Independente da categoria, os participantes poderão receber um desconto para as aulas de 

Japonês da KIA. 

(Período janeiro/março ¥2000 → ¥1000) 

 

Informações sobre a Inscrição 

Associação Internacional de Kakamigahara  www.kia1986.org 

〒504-8555 Kakamigahara-shi Naka Sakura-machi 1-69 Sangyo Bunka Ct. 6F 

E-mail: kia@city.kakamigahara.gifu.jp    Tel 058-383-1426 Fax: 058-389-0765 

 

http://www.kia1986.org/
mailto:kia@city.kakamigahara.gifu.jp


◎Sobre a redação 

※Siga as regras abaixo 

1、Utilize uma folha A4 

2、Escreva o “Tema”, “Categoria” e “Nome”, conforme abaixo. 

 

 

「Tema」            Categoria  

 

＿枚目        Nome            

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Prazo de Inscrição: até 17:00 de 15 de janeiro de 2021 

◎ Sobre a avaliação 
1 A pontuação será definida por conteúdo como principal relevância além de gramática, pronunciação 
gestos físicos e expressões faciais.. 

◎ Observação 

1 Alguns participantes serão entrevistados antes do evento e apresentados em propagandas e do concurso. 

(Estamos planejando uma exposição no AEON) 

2 Informações como nome ou título da redação dos premiados serão publicadas em jornais e no webpage 

da associação. 



◎  Ficha de inscrição (Preenchimento em japonês, mesmo que em hiragana/katakana) 

12º. Concurso de oratória em japonês 

Categoria 
Infantil       Estudantil       Adulto 

(Circule a categoria correspondente) 

Nome  

ふりがな  

Nome (Alfabeto)  Nacionalidade 

Endereço 

〒     - 

 

 

 

 

Telefone        -       -        -       - 

Nome da escola / Ano 

escolar ・ 

Nome da empresa 

 

Data de nascimento  
Data de quando 

chegou no Japão 
 

Tempo de permanencia 

no Japão 
              

Declaro que as informaçõs acima são verdadeiras.  

(Somente para as categorias infantil e estudantil) 

 

Assinatura do pai / responsável                          

 

Prazo de inscrição: até 17 horas de 15 de janeiro de 2021 

Obs. Não esqueça de apresentar a redação junto com a ficha de inscrição. 

 

 

 

Imprimir e utilizar para a redação. 



 

「（ 題
だい

）                」     部門
ぶもん

名
めい

                   

 

 

     枚目
まいめ

            氏名
しめい

                               

 

 

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

※Guarde uma cópia. 
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