
O QUE DIZEM DO PROJETO?        

 
“… A Ajudaris é uma grande família que consegue unir grandes e 

pequenos, professores e artistas em torno de um projeto em que todos 

aprendem uns com os outros, imaginação rima com diversão e 

cidadania com magia.” 

Marcedes Balsemão – Presidente da SIC Esperança 

 

“A Rede de Bibliotecas Escolares vem, de novo, associar-se a nesta 

iniciativa, simultaneamente motivadora de criatividade, de 

solidariedade e de cidadania que, em forma de escrita realizada 

individual ou coletivamente, cria novas histórias, origina apelativas 

ilustrações e, também, fortalece cumplicidades entre autores, 

ilustradores e entidades várias. ” 

Manuela Pargana Silva – Coordenadora da Rede de 

Bibliotecas Escolares 

 

“O desenvolvimento do Projeto «Histórias da Ajudaris» com os nossos 

alunos foi, desde a sua génese até à sua conclusão, um trabalho 

motivador e gratificante que proporcionou o desenvolvimento de 

competências sociais e cognitivas muito importantes na formação 

integral das crianças e jovens envolvidos. 

Foi, por isso, um prazer poder participar no Concurso das Histórias e 

uma honra poder colaborar com este Projeto humanitário tão 

meritório..”  

Professora Solidária Teresa Tavares – Agrupamento de 

Escolas de Pinheiro 

 

“Para mim, participar do projeto "Histórias da Ajudaris" significa unir 

forças para contribuir para um mundo cada dia melhor, ver com mais 

frequência o sorriso no rosto de uma criança. Fazer parte de tudo isso, 

me transforma num ser humano cada dia melhor. 

Zeka Cintra – Ilustrador Solidário 

           



REGULAMENTO:        
REGULAMENTO 
O projeto “Histórias da Ajudaris” é um projeto de 

empreendorismo social, pioneiro e inovador 

nascido em 2009 “Historias da Ajudaris” desafia 

anualmente crianças de todo o país a escreverem 

histórias para ajudarem outras crianças. 

Com o pequeno gesto de todos, continuamos a fazer 

magia na vida de quem precisa.  

Obrigada por fazer parte desta grande Rede de Afectos.  

“Pequenos gestos, grandes corações”. 

OBJETIVOS 
 

1. Despertar e fortalecer os hábitos de leitura e da escrita; 

2. Estimular a prática da cidadania e da solidariedade; 

3. Aproximar os contextos Escola - Família e Comunidade; 

4. Impulsionar a rede de voluntariado na comunidade. 

 

 

PÚBLICO-ALVO 

Crianças e jovens que frequentam o ensino pré-escolar, o 1.º e o 2.º Ciclos do 

Ensino Básico, do ensino público e privado. 

 

PROCEDIMENTOS 

A inscrição no projeto é voluntária, gratuita e deve ser realizada através do 
preenchimento de um formulário disponível on-line aqui. A inscrição 
(manifestação de interesse) deverá ser realizada até 31 de Janeiro de 2019.  
 
As histórias devem ser escritas coletivamente pelas crianças sob orientação 
dos seus educadores /professores; 
 
As histórias podem assumir qualquer género literário (canção, 
poema, texto narrativo…);  
 
As histórias devem ser enviadas em formato digital (editáveis 
– formato WORD) e devidamente identificadas (nome do 
agrupamento, nome da escola, nome da turma, título), até 31 
de março para o seguinte email: historiasdaajudaris@ajudaris.org; 

 
 

 
De forma a organizamos logísticamente o projeto, aquando da submissão 
da história coletiva é obrigatório o preenchimento do formulário 
“Boas Práticas”, partilhado após a confirmação de receção das histórias. 

 

FORMATAÇÃO 

 

A- Limite de Caracteres: 1700 caracteres, incluindo espaços (exemplo: Folha A4 
– FRENTE)  

B- Margens; 2,5 cm (superior, inferior, esquerda e direita); 
C- Tipo de Letra: Arial; 
D- Tamanho: 12; 
E- Espaçamento: 1,5; 

 

SELEÇÃO 

As histórias serão posteriormente selecionadas por um júri independente, de 5 
elementos, nomeados pela Ajudaris, que pontuará cada texto numa escala de 1 a 5 
com base nos seguintes critérios;  
 
A – Enquadramento estético da temática escolhida  

B – Qualidade da narrativa* ver documento em baixo 

C – Imaginação e Criatividade 
D – Cumprimento das normas de formatação. 

 
As histórias coletivas selecionadas serão representadas nos livros, bem como em 
qualquer outra atividade, no âmbito do projeto, sempre em associação com 
referência aos autores coletivos e estabelecimentos de ensino solidários; 
 
Em junho, de 2019, prevemos enviar a todos os participantes a lista das histórias 
selecionadas.  
 
As histórias plagiadas são automaticamente 
excluídas do projeto.  
 
A Ajudaris reserva-se ao direito de não 
publicar histórias que não obedeçam ao 
regulamento. A decisão do júri não é passível 
de recurso. 
 
As festas de lançamento dos livros e a 
exposição itinerante estão previstas para 
outubro de 2019. 

https://goo.gl/forms/VKiwE1jNQX1Lg50a2
mailto:historiasdaajudaris@ajudaris.org


 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 

TEMA 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(17 objetivos para transformar o nosso mundo) 

       
1. Erradicar a Pobreza 
2. Erradicar a Fome 
3. Saúde de Qualidade 
4. Educação de Qualidade 
5. Igualdade de género 
6. Água potável e saneamento 
7. Energias Renováveis e Acessíveis 
8. Trabalho Digno e Crescimento Económico 
9. Indústria, inovação e infraestruturas 
10.  Reduzir as desigualdades 
11. Cidades e comunidades sustentáveis 
12.  Produção e Consumo Sustentáveis 
13.  Ação Climática 
14.  Proteger a Vida Marinha 
15.  Proteger a Vida 

Terrestre 
16.  Paz, Justiça e 

Instituições Eficazes 
17. Parcerias para a 

Implementação dos 
Objetivos 
 
NOTA: Poderá escolher 1 ou 
mais temas. 

 

 
 

CONTO: 

1.Categorias da narrativa:  

 Narrador (singular ou coletivo); 

 Uma só ação; 

 Número reduzido de personagens;  

 Espaço e tempo concentrados; 

 

2.Estrutura: 

 Introdução – o narrador apresenta o espaço, o tempo, as personagens e 

os factos iniciais da ação.  

 Desenvolvimento – o conflito desenvolve-se devido a um facto que 

contraria a normalidade dos acontecimentos; algo de inusitado 

começa a acontecer, prendendo a atenção do leitor. 

 Clímax - é o ponto culminante da narrativa, um momento de grande 

tensão provocada pelo adensamento do conflito. 

 Conclusão ou desfecho – constitui o final da história, a resolução do 

conflito; pode ser alegre ou triste, previsível ou surpreendente. 

CARTA: 

Elementos do texto epistolar: 

1. Indicação de local e data; 

2. Destinatário referido no vocativo; 

3. Fórmulas iniciais e finais; 

4. Assinatura; 

 
POEMA: 

Regularidade métrica 

Qualidade poética 

 

CANÇÃO: 

Regularidade métrica 

Qualidade poética 

Articulação letra/música 


