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         CONCEITO 

REGULAMENTO: TEMA — “EU GOSTO...” 

A Ajudaris é uma associação particular 

de carácter social (Registo de IPSS 

06/09) e humanitário de âmbito nacio-

nal, sem fins lucrativos, considerada de 

utilidade pública desde 2008. Através 

dos vários projetos de intervenção social 

q u e  d e s e n v o l v e ,  -  h t t p : / /

www.ajudaris.org/ - a Ajudaris procura 

combater a pobreza e a exclusão social 

através da educação e da capacitação. 

Um dos projetos mais inovadores e 

emblemáticos da nossa Instituição é o 

projeto “Histórias da Ajudaris”, criado 

em 2009. Sendo este um projeto de 

grande sucesso a nível nacional. Em 

2016 surge a 1ª Edição do “Histórias da 

Ajudaris em Gondomar”, promovida 

pela CMG. Nestes livros as crianças são 

as protagonistas e as autoras na partilha 

de magia e de criatividade com os seus 

pares e com a sociedade em geral,  desa-

fiamos estes jovens a crescerem como 

cidadãos mais ativos, conscientes e inte-

grados.  

OBJETIVOS  

 Despertar e fortalecer os hábitos da 

leitura e da escrita, promovendo o 

gosto pela cultura e a arte; 

 Despertar e fortificar os valores de 

cidadania, da solidariedade e de 

participação; 

 Aproximar os contextos Escola—

Família—Comunidade, numa ver-

dadeira comunidade Educativa; 

 Impulsionar o voluntariado e a 

comunicação intergeracional na 

comunidade; 

 Promover ações no contexto de 

uma Cidade Amiga das Crianças, 

de Aprendizagem e Educadora; 

 Fomentar práticas colaborativas de 

Educação/Aprendizagem ao longo 

da Vida de contextualização não 

formal e informal; 

 Ser um projeto sustentável. 

           INSCRIÇÃO 

Através do preenchimento de um for-

mulário disponível on-line através do 

link https://goo.gl/Rav5qH de um pro-

tocolo de colaboração. Estes devem ser 

enviados até ao dia 31-12-2016. 

PROCEDIMENTO 

 As histórias devem ser escritas 

coletivamente, pelas crianças em 

colaboração com os seus educado-

res/professores, na sala de aula; 

 As histórias podem assumir qual-

quer género literário; 

 

 O critério de construção das histó-

rias é definido por cada estabele-

cimento de ensino solidário parti-

cipante (ex.: histórias volantes); 

 As histórias devem ser enviadas à 

Ajudaris até ao dia 29 de Feverei-

ro de 2016 em suporte digital 

(documento editável) para o 

seguinte endereço electrónico:  

        projetos@ajudaris.com 

 A decisão do júri é definitiva  e  

não susceptível de recurso; 

 As histórias selecionadas serão 

representadas no livro, bem como 

em qualquer outra atividade no 

âmbito deste projeto, sempre em 

associação com a referência aos 

autores, estabelecimentos de ensino 

e agrupamentos de escolas solidá-

rios em causa; 

 Em junto, em dia a definir será 

realizada a festa de lançamento; 

 A Ajudaris reserva-se ao direito de 

não publicar histórias que não obe-

deçam ao regulamento. 

 A CMG anunciará na festa de lan-

çamento, a associação local que 

beneficiará  de 1€ por cada livro 

        SELEÇÃO 

 As histórias serão, posteriormente, 

selecionadas por um júri de cinco 

elementos, nomeados pela CMG e 

Ajudaris, de acordo com a pontua-

ção obtida, numa escala de 1 a 5, 

nos seguintes  critérios:  

a. Enquadramento estético  

da temática escolhida; 

b. Qualidade da narrativa; 

c. Imaginação e criativida-

de; 

d. Cumprimento das normas 

de formatação. 

 FORMATAÇÃO 

 O corpo do texto não poderá 

exceder o limite máximo de uma 

página A4; 

 N.º máximo de caracteres com 

inclusão de espaços: 1400; 

 Margens: 2,5 cm (superior, infe-

rior, esquerda e direita); 

 Tipo de letra: Arial, tamanho 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5. 

DIREITOS DE AUTOR 

 Todas as histórias, ainda que não 

selecionadas para publicação, são 

propriedade da Ajudaris, que reser-

va para si o direito de reprodução; 

 A cedência dos direitos de autor 

atribuirá à Ajudaris o direito exclu-

sivo de utilizar as obras para a ven-

da solidária; 

 A Ajudaris goza do direito de editar 

livremente e sem quaisquer restri-

ções a versão final das histórias, de 

as reproduzir sem quaisquer restri-

ções quanto ao meio e ao número 

de exemplares, de as traduzir para 

qualquer língua, incluindo Braille, e 

de as adaptar para outros suportes. 

PÚBLICO-ALVO 

Destina-se a crianças e jovens do de 

todos os ciclos das instituições de edu-

cação e ensino públicas e privadas de 

Gondomar. 

http://www.ajudaris.org/
http://www.ajudaris.org/

