
O que dizem do projeto? 
 
Alguns dos muitos testemunhos Solidários…  

 
“Participar nas Histórias da Ajudaris é como integrar uma grande família 
solidária. É fazer parte, através de um pequeno gesto, da criação de 
sorrisos e de momentos felizes junto de alguém. É contribuir para um 
mundo mais justo. É ser parte do equilíbrio social e humano.” 

Agrupamento de Escolas António Feijó, EB de Ponte de Lima. 
 

“Gostei muito. Todos os anos é um prazer ver os alunos a criar as suas 
histórias, a participarem ativamente e a contribuírem para um mundo mais 
solidário. É um projeto fundamental para o desenvolvimento da 
criatividade e para a promoção da liberdade de pensar. Obrigada!” 

Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita 

 
“Ano após ano, continuamos a perceber que muito de importante se passa 
aqui neste projeto, independentemente do tema, que este ano faz 
combate ao desperdício. Para não perder nem mais um segundo: estamos 
de mãos dadas!” 

Jorge Magalhães Correia, Padrinho das Histórias da Ajudaris 

 
“Adorei e só deixo um desejo: A escrita e a criatividade alimenta-se de 
entusiasmo e vontade de partilhar. Aos jovens autores só lhes peço que 
não deixem morrer à fome esse dom, nem que seja alimentado em 
pequenas colheradas pela vida fora. Vão ver que ficam pessoas diferentes 
neste mundo tão igual. Viagem com as palavras, elas sim dão asas à 
imaginação como aqui se prova.” 

Mário Augusto, Padrinho das Histórias da Ajudaris 
 
“A possibilidade de colaborar com crianças e ilustrar as suas histórias, 
especialmente com o objectivo de ajudar uma organização como a 
Ajudaris, deixa-me bastante feliz. É um projecto interessante, e espero que 
continue a crescer.” 

 Artista Solidária Catarina Teixeira 
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REGULAMENTO  

 Objetivos 

Despertar e fortalecer os hábitos de leitura e da escrita; 

Estimular a prática da cidadania e da solidariedade; 

Aproximar os contextos Escola - Família e Comunidade; 

Impulsionar a rede de voluntariado na comunidade. 

 Público - alvo 

Projeto pioneiro e inovador, destinado a crianças e jovens que frequentam o 

ensino pré-escolar, o 1.º e o 2.º Ciclos do Ensino Básico. 

 Procedimentos 

A inscrição no projeto é voluntária, gratuita e deve ser realizada através do 
preenchimento de um formulário disponível on-line em: 
Clique https://goo.gl/forms/gU5REXCQpw81jEUf2 até 31 de Janeiro de 2017.  
As histórias devem ser escritas coletivamente, pelas crianças sob orientação 
dos seus educadores /professores; 
As histórias coletivas podem assumir qualquer género literário (canção, poema, 
texto narrativo…); 
O critério de construção das histórias é definido por cada estabelecimento de 
ensino solidário participante (ex: histórias volantes); 
As histórias devem ser enviadas em formato digital e editáveis até 31 de março 
para o seguinte email: historiasdaajudaris@ajudaris.org; 
Aquando da submissão da história coletiva é obrigatório o preenchimento do 
formulário online, partilhado após a confirmação de receção das histórias. 
 

 Formatação 

O corpo do texto não poderá exceder o limite máximo de uma página A4 
com 1700 carateres (incluindo espaços);  
Margens; 2,5 cm (superior, inferior, esquerda e direita); 
Tipo de Letra: Arial; 
Tamanho: 12; 
Espaçamento entre linha de 1,5 

 

 Seleção 

As histórias serão posteriormente selecionadas por um júri, 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 
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 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.  

 
As festas de lançamento dos livros e a exposição itinerante 

estão previstas para outubro de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

www.ajudaris.com 

A Ajudaris defende que 
“ juntos podemos construir sorrisos”. 
Esta associação conta assim com a ajuda 
de todos para continuar a apoiar boas causas. 

https://goo.gl/forms/gU5REXCQpw81jEUf2

