
Visão geral

Sob os auspícios do Ministério das Relações Exteriores - MRE, as Olimpíadas do Português como Língua de Herança são uma
iniciativa realizada pelo Consulado-Geral do Brasil em Roma, em parceria com associações e grupos que promovem o ensino do
português como língua de herança. São inspiradas em experiências bem sucedidas do Consulado-Geral do Brasil em Nagóia
(Japão). Poderão participar crianças e jovens brasileiros que estudem a língua portuguesa como língua de herança. O conceito
língua de herança é fruto da estreita relação entre língua, identidade e cultura, uma vez que a herança que é passada de uma
geração não é apenas uma habilidade linguística, mas se refere à cultura, aos costumes do país de origem dos pais e seus valores
familiares.  

Como participar

https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/CgRoma/
pt-br/file/Arquivo%203%2C%20em%2020_05_2021.pdf
http://cgroma.itamaraty.gov.br/pt-br/News.xml

Os documentos para inscrição deverão ser
encaminhados ao Consulado-Geral do Brasil em Roma
por meio do seguinte correio eletrônico
assistencia.cgroma@itamaraty.gov.br; com o assunto
“Inscrição - I Olimpíadas de Português como Língua de
Herança”. 
Os formulários de inscrição podem ser encontrados no
final do edital das Olimpíadas, nos seguintes links:

 

I Olimpíadas de Português
como Língua de Herança

Piazza di Pasquino 8, 00186 Roma, Itália (+39) 06 688966 214
assistencia.cgroma@itamaraty.gov.br

Calendário

Realização: Apoio:



Edital

Conforme programado, o Edital das I Olimpíadas de Português como Língua de Herança foi divugado no dia
21/05/2021, podendo ser acessado no seguinte link:
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/CgRoma/pt-br/file/Arquivo%203%2C%20em%2020_05_2021.pdf

I Olimpíadas de Português
como Língua de Herança

Realização 

Objetivos
incentivar o interesse de crianças e adolescentes
brasileiros no estudo da língua portuguesa, do Brasil e
de sua cultura; 
contribuir para a valorização da língua portuguesa e o
fortalecimento da identidade nacional entre os
estudantes brasileiros na Itália; e
fomentar, com o apoio das associações/grupos
brasileiros que atuam em território italiano, a difusão
da língua portuguesa como língua de herança.

Condições de participação

Categoria A: 9 a 12 anos de idade;
Categoria B: 13 a 15 anos de idade.

Poderão participar crianças e adolescentes de
nacionalidade brasileira ou filhos de pais de
nacionalidade brasileira, residentes na Itália, com
idade compreendida entre as seguintes faixas
etárias:
  

 

Etapas
Primeira etapa (eliminatória e classificatória):
aplicação de uma prova objetiva de múltipla
escolha.
Segunda etapa (classificatória):

      prova de redação, com propostas de temas .

 

Apoio:

(+39) 06 688966 214
assistencia.cgroma@itamaraty.gov.br

Piazza di Pasquino 8, 00186 Roma, Itália

Premiação

Receberão placas de premiação os três candidatos de cada categoria com maior pontuação final. 
Casos de empate serão deliberados pelos responsáveis pela Comissão de Avaliação, conforme definido no item 4.1
do Edital da iniciativa. 
Os textos dos melhores colocados em cada categoria integrarão, em princípio, publicação do Ministério das
Relações Exteriores alusiva ao tema do Português como Língua de Herança. 

Realização: Apoio:


