Dia Internacional da Menina 2018
GIRLS SPEAK OUT
Submissões
Este ano marca o sétimo aniversário do Dia Internacional da Menina (IDG
2018)!
Precisamos que VOCÊ ajude a tornar a comemoração deste ano a maior de
todas. Vamos inspirar todos com nossas histórias sobre o quão poderosas as
meninaa podem ser - em arte, fotos, poesia, músicas, vídeos - para mostrar o
papel único que as garotas desempenham em nosso mundo. Nós precisamos
da sua voz! Veja como:
Se tem menos de 18 anos, envie-nos a sua história inspiradora! Você pode usar
a escrita criativa, o desempenho de vídeo, a fotografia, a arte ou a música para
compartilhar sua voz e suas ideias. Sua inscrição pode ser escolhida para fazer
parte do Girls Speak Out 2018 nas Nações Unidas em Nova York! E todos que
enviarem seu trabalho receberão uma mensagem especial no site
DayoftheGirlSummit.org, em nosso Webcast IDG2018 ou na página do
Shoutout!
Por favor, responda a pelo menos uma destas perguntas:
O que significa ser uma garota como você, onde você mora hoje?
Com base em sua experiência do que significa ser uma garota, que conselho
você daria à próxima geração de garotas em sua comunidade? Como esse
conhecimento ou experiência moldou quem você se tornará?
Queremos especialmente as suas histórias e trabalhos de arte que respondam
a todas / algumas das seguintes perguntas:
O que significa ser uma menina onde você é?
Quais são os desafios que as meninas enfrentam hoje?
Nós somos a geração que vai ...!
Como as garotas estão se ajudando onde você mora?
O que você ama em ser uma garota?
O que você precisa hoje para um futuro de sucesso? (ex: carreira, educação em
ciência, tecnologia, engenharia e matemática, acesso geral)
Compartilhe uma história específica e descreva toda a situação em qualquer
formato que você queira se expressar. Pode ser um monólogo, uma história, um
poema, um discurso retórico, uma peça de arte visual, um vídeo ou uma
música. Seja criativo!

O que aconteceu?
Quem estava la?
Quando foi isso?
Onde você estava?
Por que você fez o que fez?
Quem te apoiou?
Qual foi o resultado?
Envie seu formulário de submissão e consentimento
para: IDGsubmissions@gmail.com com seu nome, idade, país e informações de
contato até sexta-feira, 10 de agosto às 23h59, horário dos Estados Unidos!
Por favor, certifique-se de que seu envio está em um destes formatos:
Poesia ou monólogo (máximo de 300 palavras)
Vídeo (duração máxima de 2 minutos)
Fotografia (arquivos jpeg de pelo menos 500 x 500 pixels)
Arte ou design gráfico (arquivos jpeg de pelo menos 500 x 500 pixels)

