
                                                                                        



15º Concurso de Proficiência em Língua Chinesa "Chinese Bridge"  

para Estudantes do Ensino Médio no Brasil 

 

Institutos Confúcio no Brasil/Aula de Confucio no Brasil: 

Há mais de dois anos, apesar do grave surto de COVID-19 no Brasil, as partes chinesas e 

estrangeiras dos Institutos Confúcio cooperam conjuntamente para superar as dificuldades 

e se esforçam para continuar ministrando aulas online sem interrupção. Com base no 

sucesso da realização do 14º concurso "Chinese Bridge" para os alunos do ensino médio no 

ano passado, várias atividades online foram realizadas, o que atraiu muitos adolescentes 

brasileiros a participarem e obterem bons resultados. Levando em conta a situação 

pandêmica no Brasil, a 15ª competição "Chinese Bridge" para alunos do ensino médio no 

Brasil será realizada de forma online. A seguir, uma lista com os tópicos mais relevantes 

sobre o concurso: 

1. Organização: 

A Comissão Organizadora da Competição Brasileira do 15º Concurso "Chinese Bridge" para 

Alunos do Ensino Médio é composta por representante da Embaixada da China e dos 

Institutos Confúcio no Brasil. O Ministro Conselheiro Shu Jianping atua como Presidente da 

Comissão Organizadora, e para o cargo de Vice-Presidente, um diretor do Instituto Confúcio 

que sedia o concurso. Um diretor de cada Instituto Confúcio coorganizador compôe a 

Comissão Organizadora. 

O júri é composto por membros da Embaixada, dos Institutos Confúcio no Brasil, das 

instituições de ensino da língua. O júri é responsável pela formulação das regras de 

avaliação, elaboração das questões do exame e da avaliação. Os membros do júri devem 

aplicar rigorosamente as disposições relevantes das regras de julgamento, de modo a serem 

legítimos e imparciais.  

Cada Instituto Confúcio pode realizar uma competição prévia de seleção conforme achar 

conveniente e indicar estudantes qualificados com domínio da língua chinesa, através de 

seus próprios institutos e instituições de ensino chinesas locais para participar desta 

competição "Chinese Bridge". Cada Instituto Confúcio pode indicar 2 competidores, e o 

Instituto Confúcio anfitrião pode indicar 3 competidores. 

2. Tema 

Voe bem alto falando chinês (Fly High with Chinese) 

 



3. Data 

Domingo, 22 de maio de 2022. 

4. Requisitos  

Ter entre 14 e 20 anos de idade, não possuir nacionalidade chinesa, ser aluno do ensino 

médio que cresceu fora da China e cuja língua nativa não é o chinês. Observação: Os 

finalistas dos últimos dois concursos finais globais não devem participar desta competição. 

5. Conteúdos  

● Possuir habilidade no idioma chinês, habilidades de ouvir, falar, ler e escrever em chinês; 

● Possuir conhecimentos básicos da China; 

● Possuir habilidades culturais chinesas como canto e dança chinesa, instrumentos musicais 

tradicionais, acrobacias, canções, recitações, caligrafia, pintura, recortes de papel, artes 

marciais, etc.; 

● Possuir capacidade de aprendizado abrangente, o concurso se concentra na avaliação do 

aprendizado abrangente e da capacidade prática da língua e cultura chinesa dos 

competidores. 

6. Roteiro 

O concurso será on-line, via plataforma Zoom. Os Juízes e competidores devem estar online 

na plataforma Zoom no horário previamente definido. A competição será dividida em cinco 

partes: 

(1) Abertura 

Projeção de um pequeno vídeo da cultura chinesa (com 3 minutos de duração). Autoridades 

da Embaixada da China no Brasil e representantes do Instituto anfitrião farão uso de palavras 

(no máximo 3 minutos por pessoa). 

(2) Conteúdo da competição 

1) Auto apresentação e minidiscurso temático (3 minutos por participante). Nota: 30%. 

2) Compreensão auditiva: responder às perguntas de acordo com os áudios (3 minutos 

por participante). Nota: 20%. 

3) Recitação (2 minutos por participante). Nota: 20% 

4) Apresentação de talento em vídeo previamente enviado pelos participantes (4 minutos 

por participante). Nota: 30% 



(3) Anúncio das notas finais e dos vencedores. 

(4) Prêmios do concurso 

Prêmios: um primeiro prêmio; um segundo prêmio; dois terceiro prêmio; outros concorrentes 

ganharão o Prêmio de excelência. Os prêmios serão enviados por correio para a residência 

do concorrente. 

(5) Divulgação 

Para atrair a atenção de mais adolescentes brasileiros e entusiastas da língua chinesa, os 

co-organizadores são solicitados a fazer uma prévia do endereço do link ao vivo da 

competição com antecedência de acordo com as características da competição online para 

os Institutos Confúcio, as salas de aula Confúcio e suas instituições para divulgar 

amplamente a competição; a carregar os trailers da competição antecipadamente em várias 

faculdades e plataformas sociais como Facebook, Instagram, Twitter, youtube, Tik Tok, etc. 

Após a competição, o organizador deve editar uma pequena coleção de vídeos e enviá-la 

ao site oficial da Chinese Bridge e a mídias sociais. 

7. Contatos:  

Seção Cultural da Embaixada da China no Brasil 

Sr. Wang Zhiwei, Sra. Yang Chunyan 

Telefones: 0055-61-21958218 / 0055-61-999550329 

Emails: edu-embchina@hotmail.com 

Instituto Confucius PUC-Rio 

Sra. Sun Yanping 

Telefone：0055-21- 35272525 

Email: confucius@puc-rio.br  

      syphbu@163.com  

   

 

Seção Cultural da Embaixada da China no Brasil 

mailto:edu-embchina@hotmail.com
mailto:confucius@puc-rio.br
mailto:syphbu@163.com

