Data

18 de maio (sábado) a 02 de junho (domingo)

Local

Regional ou Escola

Material

Pincel grosso e fino (colocar nome), “buntin”(peso), “sumi” (pode utilizar sumi
líquido), “suzuri” (recipiente para colocar o sumi), folhas de treino, jornais,
“shitajiki” (de preferência de feltro, pode utilizar com linhas)
※Atenção: o uso de“ fudepen” e “sainpen” INVALIDARÁ A PARTICIPAÇÃO
Hanshi. Altura aprox. 33,5 x largura aprox. 24,0 cm.
Cada regional ou escola deverá providenciar o papel.
Cada grupo possui o tema definido conforme a tabela abaixo. Os modelos
estão disponíveis no site.

Papel
Tema

Grupos

Ideograma

A

「は」

B

「てん」

C

「上手」

D

「栄光」

E / Adulto

「強い決意」

Principiantes

「元」

※No grupo A, não é necessário colocar o sobrenome.
Critérios de Avaliação
1. I. Se o tema está escrito com ânimo e vontade.
2. II. Se o nome está escrito de forma correta, cuidadosa e proporcional.
3. III. Se conseguiu realizar o traçado adequado do pincel no início, durante e no final da escrita.
4. IV. A idade dos participantes será levada em consideração, no grupo A.
5. V. Não esquecer de escrever o sobrenome nos trabalhos dos grupos acima do grupo B.
Orientação aos professores
1. Os ideogramas poderão ser baixados pelo site do CBLJ para treino.
2. O papel poderá ser dobrado de 2,0 a 2,5cm da lateral esquerda criando espaço para escrever o
nome.
3. A partir deste ano o Grupo E foi dividido em dois. Foi acrescentado o Grupo Adulto
(nascidos antes de 1999). Atenção no ato da inscrição
※ Pedimos a compreensão para a possibilidade do uso das obras participantes nas
atividades do CBLJ.

Procedimentos para o envio das obras
◎Preencher a etiqueta de identificação e colar no meio da parte inferior da folha conforme modelo.
◎As obras deverão ser separadas em grupos, e enviadas juntamente com a lista de participantes
até o dia 12/06/2019.

Etiqueta de
identificação
para
Exposição
Contato: evento2@cblj.org.br

