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O Google lançou o concurso 2019 Doodle for Google. O tema do Doodle para o Google 2019 é: “Quando
eu crescer, espero…”, com as crianças dos Estados Unidos convidadas a participar.
Sendo o prémio final um lugar de destaque na página inicial do Google.

Uma Breve História do Doodle para o Google
Os Doodles fazem parte do Google desde 1998, quando os seus fundadores, Larry Page e Sergey Brin,
personalizaram o logótipo oficial, numa participação no festival Burning Man.
Desde então, os ilustradores criaram milhares de rabiscos para serem colocados na página inicial do
Google.

Nos últimos 10 anos, a Google realizou um concurso anual Doodle for Google. Os alunos do ensino
primário e secundário são convidados a enviar rabiscos com base num tema. Os vencedores são
escolhidos para cada faixa etária e cada estado. Um doodle do Google é escolhido como o vencedor
final.

Quando eu crescer, espero…
Este ano, para o concurso Doodle for Google de 2019, a Google quer que as crianças criem desenhos
com base na frase: “Quando eu crescer, espero…” a Google sugere cidades do céu, teletransportes, água
mais limpa, pizzarias, máquinas do tempo, nuvens comestíveis e ventiladores de refrigeração” para
inspiração.
As regras são muito simples. Para entrar, o utilizador deve ser um estudante do ensino primário ou
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secundário nos Estados Unidos, ou nos seus territórios. Se for o seu caso, vá a doodle4google.com e
preencha o formulário de inscrição. Depois de ter sido assinado por um dos pais ou responsável e
enviado, está dentro da competição.

Quanto aos doodles, eles devem ser trabalhos originais que não contenham logos ou qualquer outra
coisa imprópria. Cada doodle será pontuado com base em habilidades artísticas, originalidade,
criatividade e como ele comunica com o tema do concurso deste ano.

Os prémios 2019 Doodle for Google
O concurso 2019 Doodle for Google está previsto para ser avaliado por Mandy Manning, a Professora
Nacional do Ano de 2018, Jimmy Fallon, apresentador do The Tonight Show, e Cocas o Sapo, estrela dos
The Muppets. O concurso termina no dia 18 de março de 2019.
Há alguns prémios incríveis em disputa, incluindo a oportunidade de ter o seu doodle exibido na página
inicial do Google, uma bolsa de estudos de 30.000 dólares, uma viagem a São Francisco e um
Chromebook.

Página 2

