UM
M DESAFIO
O PLANETA
ARIO ORIG
GINAL
Vamos consstruir juntoss, um modo
V
o de vida sau
udável e sollidário paraa as nossas
c
crianças
e ass nossas ge rações futu
uras!
Vocês são
o responsávveis do futu
uro do nosso planeta,
Voccês sonham
m de um mu
udo mais sau
udável, maiis justo, mais solidário, um mundoo onde é bo
om viver, tendo
por base o respe
eito dos direeitos human
nos, os «dirreitos humaanos».
Voccês têm umaa mensagem a transm
mitir?
Vocês gostam de desenhar, pintar, escrever…
Entãão aceitem o desafio orriginal da asssociação « UMA IDEIA
A DE GENIO».
Porq
que nos som
mos todos actores
a
da mudança,
m
a associação Uma ideia de génio! CChama ao taalento dos mais
m
pequ
uenos e doss grandes para recolhe
er as esperaanças de tod
dos os habittantes do m
mundo inteirro.
Plan
neta azul, veerde, solidário… imagin
nem o planeeta dos vosssos sonhoss (desenho, pintura, foto, poema,
histo
oria, texto, …). Trabalh
ho individual ou projectto colectivo
o, a produçã
ão é livre e o desafio é para os maais
pequ
uenos e parra os grandees.
O ob
bjectivo é de juntar as realizações de todos oos países e de
d todas as nacionalidaades. Uma selecção
s
de
trabalhos receb
bidos será traduzida em
m francês e em inglês para
p
ser editada numa publicação
o. Esta obra será
entrregue ao chefe de estado da ONU para lhes aapresentar os
o desejos dos
d habitanntes do nossso planeta em
e
Jane
eiro 2015 peelo fim de os
o sensibilizaar as suas oobrigações.
Participem, voccês também
m a aventuraa «o planetta dos meuss sonhos», um
u projectoo original e ambicioso da
edição de uma obra única que tem co
omo destinaação os chefes de estad
do de todo o planeta!
Partilhem o dessafio com os
o vossos filhos, pais, p
primos, fam
mília, …. Soliicitem os voossos amigo
os e a vossaa
rede
e em Françaa e no estraangeiro. Ma
aior é o núm
mero de tra
abalhos rece
ebidos, maiior será o im
mpacto do
nossso livro.
Aos vossos lápis, marquem
m o vosso no
ome, idade e país no vosso trabalho e enviem
m a contact@une‐idee‐de‐
do dia 5 de Novembro de 2014.
geniie.fr antes d
Nos vos agradeecemos de avanço
a
pela participaçãão, das vosssas eventua
ais traduçõees, da vossa ajuda para a
iniciativa original e planetáária.
Enco
ontrem as in
nformaçõess sobre o de
esafio no noosso site ww
ww.une‐idee‐de‐genie..fr
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