
 

 

 

Este Evento encontra-se acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua, com 

15 horas, correspondentes a 0,6 créditos para docentes. 
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Informação  Geral  

I Colóquio Internacional Ler e Ser: novos olhares e desafios   

Porto, 10 – 11 de Outubro de 2014 

 
A AJUDARIS é uma associação particular de carácter social e humanitário de âmbito 

nacional, sem fins lucrativos, fundada em julho de 2008 por Rosa Mendes Vilas Boas e 

considerada de utilidade pública desde outubro do mesmo ano. Através dos vários projetos 

de intervenção social que desenvolve, a Ajudaris procura combater a fome, a pobreza e a 

exclusão social, sobretudo a partir da educação e capacitação. Um dos projetos mais 

inovadores e emblemáticos da AJUDARIS é o Histórias da Ajudaris, criado em 2009, que 

convida anualmente crianças e adolescentes de estabelecimentos de ensino de Portugal e 

dos PALOPS a construírem textos ficcionais, com imagens da autoria de ilustradores e 

artistas plásticos, e reunidos em livro para posterior venda ao público. Ao apoiar desta 

forma crianças, idosos e famílias desfavorecidas, a AJUDARIS não só faz de todos os 

agentes envolvidos cidadãos mais conscientes, ativos e socialmente integrados, como 

também vê na leitura e na escrita motores de consciencialização cívica e de crescimento 

interior: só os afetos tornam o nosso mundo melhor. 

É nessa crença, e com o intuito de dar visibilidade ao papel da literatura para a infância 

nos contextos de leitura e escrita do nosso século, que a AJUDARIS promove o I Colóquio 

Internacional Ler e Ser: novos olhares e desafios, nos próximos dias 10 e 11 de 

outubro, na Biblioteca Almeida Garrett no Porto. Quere-o ponto de encontro entre os 

especialistas da área e os formadores que diariamente lidam com as crianças e os jovens, 

nos mais variados contextos. Neste intercâmbio de saberes, mas também de vontades em 

que Deus quer, o Homem sonha e a obra nasce, vos propomos a apresentação de um(a) 

(...) sobre uma das seguintes linhas temáticas: 

1) Histórias da Ajudaris: um exemplo de empreendedorismo social; 

2) Entre a educação literária e a formação cívica da criança e do jovem; 

3) Entre dos mediadores na promoção da leitura e da escrita: da escola às empresas. 
Apresentação de boas práticas; 

4)  Promoção da leitura e da escrita: do tradicional ao digital. 
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Comissão Organizadora   

Rosa Mendes Vilas Boas: Presidente da Direção da Associação Ajudaris 

Ana Isabel Boura: Professora Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Daniela Gonçalves: Professora Adjunta da Escola Superior de Educação de Paula 
Frassinetti 

Débora Alén Coutinho: Coordenadora Técnica do Departamento de Educação e 
Formação da Associação Ajudaris 

Helena Roque: Diretora Pedagógica do Colégio Efanor 

Luís Castanheira: Professor Adjunto do Departamento de Supervisão da Prática 
Pedagógica do Instituto Politécnico de Bragança. 

Paula Flores: Professora Adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 
do Porto 

Paulo Nogueira: Professor Auxiliar na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade do Porto 

Inscrições I Informações 

 

As inscrições apenas serão aceites mediante submissão do formulário de inscrição 

devidamente preenchido e regularização do pagamento. 

Modalidades de pagamento 

a) Para efetuar o “pagamento em numerário” poderá dirigir-se à sede da Ajudaris, situada na Praça 
da Alegria, nº 10, Porto (2ª a 6ª feira entre as 9h30 e as 13h00/14h30 e as 19h00).  

b) Se pretender realizar o pagamento através de Transferência Bancária deverá fazê-lo para o 
seguinte NIB do Banco BPI: 001000004757079000165. O comprovativo da tranferência deverá ser 
posteriormente enviado para o endereço: geral@ajudaris.org 

c) No caso de optar por pagamento em “Cheque”, o mesmo deverá ser remetido para a seguinte 
morada: 

Ajudaris 

Departamento Administrativo e Financeiro 

Praça da Alegria, nº 10, 4000-027 Porto 
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Formulário de Inscrição Iacesso 

Acesso em: 

https://docs.google.com/forms/d/1pHL8N0ke_EmrSKMm4Stt-o4CkgzTpIAAymVuFasWf5I/viewform 

Valores de Inscrição IDescrição 

 

Antes de 30 de Setembro de 2014 Entre 1 de Outubro 8 de outubro de 2014 

Amigos da Ajudaris e participantes no 

projeto “Histórias da Ajudaris” 

15 euros Amigos da Ajudaris e participantes no 

projeto “Histórias da Ajudaris” 

25 euros 

Estudantes universitários 20 euros Estudantes universitários 30 euros 

Inscrição regular 25 euros Inscrição regular 35 euros 

Valor de inscrição no jantar networking 15 euros Valor de inscrição no jantar networking 18 euros 

 

Patrocinadores I Apoios  
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Contactos I 
 
Praça da Alegria nº 10, 4000-027 Porto 

Tel:222 013 159  

Email: geral@ajudaris.org  

 www.ajudaris.org 

www.facebook.com/pages/ajudaris/371313706283429 

 

 

 


