
 

２ Requisitos para a aplicação 

〇Alunos do 4º ano do ensino fundamental ao 3º ano do fundamental II 

(morando ou estudando na cidade de Matsusaka) 

 ※Nāo obstante as disposições acima, se o Conselho de Educaçāo o considerar 

particularmente necessário, será elegivel para a candidatura.  

 ※Motivos de exclusão 

(1) Se estiver recebendo outros subsídios da cidade.  

(2) No caso do requerente ter recebido apoio de outro município para o mesmo fim.  

(3) Se o desfio fizer parte das atividades do clube nas escolas do ensino 

fundamental I e II 

(4) Em outros casos, quando o Diretor de Educação o considera inadequado. 

3 Data limite de aplicação 

〇10 de junho de 2022 (Sexta-feira) No Conselho de Educação da 

Cidade de Matsusaka 

Ano 2022 Crianças da Cidade de Matsusaka! Abram suas Asas! Projeto de Apoio ao Desafio 

Crianças ! 

Nós da Cidade de Matsusaka 

Apoiamos seus desafios! 

4  Como se inscrever 

〇Favor preencher o formulário de inscrição e enviá-lo à sua escola 

(somente escolas municipais primárias e secundárias) ou ao conselho 

de educação. 

Entretanto, se não tiver espaço suficiente na folha, pode enviar um 

resumo dentro de um papel A4.  

〇A aplicação ė para uma pessoa (ou um grupo), um desafio (individual 

ou em grupo). 

5 Processo de seleção 

(1) Seleção preliminar: A triagem será feita sobre a proatividade e 

viabilidade do conteúdo. 

(2) Segundo turno: Os juízes (incluindo o superintendente de 

educação) selecionarão o representante do ano com base nos 

critėrios de julgamento (entusiasmo, foco, viabilidade, etc.) . 

〇Os resultados da seleção serão anunciados no site da cidade no final 

de julho. 

6  Realização de seus sonhos 

〇Se for selecionado, terá ate março do ano seguinte para trabalhar no 

desafio. 

〇A cidade oferecerá atė ¥100.000 para utilizar no projeto individual e 

¥ 200.000 ao grupo para realizar o desafio. 

〇O conteúdo do desafio selecionado será anunciado com o nome do 

solicitante. 

〇Após a implementação do Desafio, os próprios candidatos serão 

solicitados a relatar os resultados de suas experiências em uma sessão 

para um grande público. 

Valor do apoio (limite máximo) Individual ¥100.000 Grupo ¥200.000  Anúncio do Desafio Aceito  Março de 2023 (previsão) 

 Período da Solicitação 

  Ano 2022 

13/Maio(sexta)～10/Junho(sexta) Periodo do desafio: Agosto de 2022 - Março de 2023 

１ Crianças ,Abram suas Asas! O que é o Programa de 

Apoio ao Desafio? 

〇Este projeto apoia a realização dos sonhos das crianças, 

fornecendo apoio financeiro à uma criança ou organizações que 

assumem o desafio de realizar seus sonhos futuros, que pode ser 

alcançado dentro de aproximadamente um ano. 

〇Os desafios serão selecionados entre as candidaturas, e a cidade 

de Matsusaka apoiará sua realização. 

〇Ao apoiar as crianças, promoveremos a realização do princípio 

básico da visão educacional da cidade de Matsusaka, que é "nutrir 

sonhos e criar um futuro para os residentes de Matsusaka". 

Gostaria de morar numa 

cidade cheia de flores. 

 Futuramente quero ser 

um compositor .Portanto, 

gostaria de aprender com 

um especialista. 

■Detalhes do Método de Implementação e Aplicação■ Por favor, visite nosso website. 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/72/habatake.html 

■Informações de contato■ 

５１５－８５１５ Matsusaka Shi Tonomachi１３１５番地３ Matsusaka shi Kyouiku Iinkai Gakkou Shien ka TEL0598-53-4３８７ 


