14º Concurso de Proficiência em Língua Chinesa "Chinese Bridge" para
Estudantes do Ensino Médio no Brasil

Aos Institutos Confúcio e Salas de Aula Confúcio,
O Concurso de Proficiência em Língua Chinesa "Chinese Bridge" para Estudantes do Ensino
Médio é um evento internacional que visa promover a cultura tradicional da nação chinesa
entre os jovens, estimular seu interesse por aprender a língua, oferecer-lhes a oportunidade
de aprofundar habilidades no idioma e conhecer melhor a China. Tendo em vista a seleção
dos finalistas brasileiros para a etapa mundial da disputa (a ser realizada entre setembro e
novembro de 2021), a Seção Cultural da Embaixada da China no Brasil junto com os Institutos
e Salas de Aula Confúcio realizam em junho de 2021 a 5ª edição brasileira do Concurso de
Proficiência em Língua Chinesa "Chinese Bridge" para Estudantes do Ensino Médio no Brasil.
1. Formato:

2. Unidade organizadora:
Unidade realizadora:
Unidades cooperativas:
3. Tema:
4. Data:
5. Requisitos:

6. Conteúdos:

Atualmente em sua 5ª edição, o concurso tornou-se familiar à
comunidade brasileira e, dada a experiência adquirida com as
atividades remotas ora desenvolvidas pelos Institutos e Salas de
Aula Confúcio devido ao isolamento social, o concurso será
realizado inteiramente on-line via Zoom.
Center for Language Education and Coorperation.
Seção Cultural da Embaixada da China no Brasil.
Instituto Confúcio na Unicamp.
Institutos Confúcio e Salas de Aula Confúcio no Brasil.
Fly High with Chinese.
26 de junho de 2021 (sábado).
Os candidatos devem:
(1) Ter entre 15 e 20 anos.
(2) Ser estudantes de ensino médio no Brasil.
(3) Não possuir nacionalidade chinesa e ter crescido fora da
China.
(4) Seus pais não podem ser falantes de Chinês como língua
materna.
(5) Os finalistas globais da última edição não estão autorizados
a participar na presente edição.
(6) Cada unidade cooperativa pode indicar 1 ou 2 participantes.
Habilidade em língua chinesa.
Conhecimento sobre cultura chinesa.
Talentos culturais chineses (canção, dança, instrumentos
musicais tradicionais, recitação, caligrafia, pintura, corte de papel,
Kung Fu etc.).
Valoriza-se uso mais abrangente das competências linguísticas,

7. Roteiro:

8. Comissão julgadora:
9. Colocação:

10. Premiação:
11. Divulgação:

12. Contatos:

que vise a efetividade global da comunicação.
O concurso será on-line, via Zoom, no dia 26/06/2021.
(1) Abertura.
(2) Auto apresentação e minidiscurso temático (3 minutos por
participante). Nota: 30%.
(3) Compreensão auditiva: responder às perguntas de acordo
com os áudios (3 minutos por participante). Nota: 20%.
(4) Recitação (2 minutos por participante). Nota: 20%.
(5) Show de talento em vídeo previamente enviado pelos
participantes (4 minutos por participante). Nota: 30%.
(6) Apresentação de show de arte pelas unidades. (5 minutos)
(7) Anúncio das notas finais e dos vencedores.
5 jurados indicados pela Seção Cultural da Embaixada da China
no Brasil.
A primeira colocação incluirá 1 nome.
A segunda colocação incluirá 1 nome.
A terceira colocação incluirá 2 nomes.
Colocação especial por participação aos demais participantes.
Os prêmios serão enviados por correio aos vencedores.
Cada unidade deve postar anúncios nas mídias sociais (Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube, Tik Tok etc.) e ao final cada unidade
cooperativa poderá postar seus vídeos no site internacional do
Chinese Bridge.
Instituto Confúcio na Unicamp:
Gao Qinxiang (gao6999@163.com)
Seção Cultural da Embaixada da China no Brasil:
Yang Chunyan (cultura-embchina@hotmail.com)

Seção Cultural da Embaixada da China no Brasil
6 de maio de 2021

