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Era uma vez uma fada que se chamava Ajudaris e que vivia com 
sete duendes no vale das letras encantadas: crianças autoras, pais 
felizes, professores generosos, empresas responsáveis, parceiros 
atentos, bichinhos de contos fantásticos e artistas iluminados. 

Um dia, a fada Ajudaris reuniu os duendes à volta da fonte das mil cores 
e, juntos, encetaram a aventura de espalharem sorrisos pelas crianças 
e pelos idosos mais pobres. Deram as mãos e partiram em busca da 
poção mágica sem pós de perlimpim, nem varinha de condão.

Percorreram todos os cantos do reino à procura da poção mágica 
que fazia com que todos aqueles que a bebessem quisessem ler 
mais, escrever mais e ser mais solidários.

Depois de muito viajarem e de falarem com os sábios mais sábios, 
descobriram que a resposta estava nos seus próprios corações:  
– Vamos criar um livro mágico? – perguntaram todos em coro. 
O caminho iniciou em 2009 com 12 fadas ajudantes, unindo 500 

pessoas que viviam no reino do Porto. Em 2014, com o apoio 
de todos os duendes, 224 fadas ajudantes e da Fundação EDP, 
contagiaram-se mais reinos e criaturas encantadas, abrangendo 
7000 pessoas.

As crianças autoras deram asas à imaginação; os artistas picelaram 
as histórias de encantar e todos os outros duendes ajudaram na 
construção deste sonho. Com o gesto de cada um e com um grande 
coração de todos foi possível apoiar 3500 famílias carenciadas, 
tornando-as mais felizes!

De vale em vale, de rio em rio, de reino em reino, a fada e os duendes 
espalharam o livro encantado, partilhando a poção mágica. 

Com o pequeno gesto de todos e o vosso grande coração, 
continuaremos a nossa missão junto de quem mais necessita. 
Contamos consigo?

Um abraço envolto em histórias mágicas e solidárias, 

Rosa Mendes Vilas Boas, Fundadora, Diretora da Ajudaris



histórias

DA AJUDARIS’14
Ligue-se à nossa causa, 

adquirindo este livro.

HISTÓRIAS 

de 

jovens
autores

por 
escritas

encantar 



LATINHAS E LUISINHO PROTEGEM A NATUREZA! 9

UMA AVENTURA PARA NÃO ESQUECER! 11

O AMBIENTE 13

O POMAR 15

A GRANDE SALVAÇÃO 17

OS MENINOS TRAQUINAS APRENDEM A RECICLAR 19

JOÃO, MADALENA E AS LATAS 21

CUIDAR DO AMBIENTE! 23

A AVENTURA DO PEIXINHO SANCHO 25

HISTÓRIA DE UMA ILHA SEM POLUIÇÃO 27

UMA FLORESTA FELIZ 29

AMBIENTE 31

O AMBIENTE 33

O AMBIENTE 35

RAFAEL APRENDE A CUIDAR O AMBIENTE 37

TIGRE, O HERÓI DA NATUREZA 39

PEQUENOS GRANDES GESTOS 41

A COISA MAIS IMPORTANTE 43

O MUNDO DE DEUS 45

A MAIS BELA HISTÓRIA DO MUNDO 47

A COISA MAIS IMPORTANTE 49

A CIDADE POLUÍDA 51

A HORTA DOS AMIGUINHOS DA NATUREZA 53

OS ANIMAIS TAMBÉM RECICLAM 55

O LAÇO VERMELHO 57

TEMOS QUE SALVAR O PLANETA 59

AS ZEBRAS E O LEÃO 61

O CARACOL E A NUVEM CINZENTA 63

RECICLAGEM ; MEIO AMBIENTE 65

O SEGREDO DA ÁRVORE 67

ANA VITROLAS 69

UM AMBIENTE DIFERENTE 71

BOLA DE NEVE E OS PERIGOS AMBIENTAIS 73

O AMBIENTE 75

À PROCURA DA MÃE NATUREZA 77

A MENINA DOS CARACÓIS 79

ÁRVORE! 81

A NATUREZA PEDE AJUDA 83

PODEMOS DECIDIR O FUTURO 85

AS PREOCUPAÇÕES DO FREDERICO 87

AMBIENTE 89

A NATUREZA 91

A CONVERSA ENTRE A PRIMAVERA E A MENINA 93

O AMBIENTE - AS AVENTURAS DA NATUREZA 95

COMER AO AR LIVRE COM OS ANIMAIS 97

AMBIENTE 99

O MENINO E O AMBIENTE 101

A LEOA EVA E A CHITA MARIA 103

O PEQUENO ECOLOGISTA 105

A LENDA DA CIDADE SOL 107

O SAPO SALTITÃO 109

BATALHA ECOLÓGICA NAS FÉRIAS DA PÁSCOA 111

SALVEM A NATUREZA 113

O LIXO COMILÃO 115

JUNTOS PELO AMBIENTE 117

AMOR COM AMOR SE PAGA 119

COMO É LINDO O NOSSO MAR! 121

CARTA SOBRE O AMBIENTE 123

A NATUREZA PEDE SOCORRO! 125

UM FINAL FELIZ 127

AMBIENTE 129

AS PRAIAS POLUÍDAS… 131

O AFONSO E A BORBOLETA 133

ONZE HERÓIS DO AMBIENTE 135

GERAÇÃO DEPOSITRÃO 137

A CIDADE LIMPINHA 139

A ALGA MAFALGA 141

A FLORESTA 143

OS ANIMAIS TÊM DIREITOS 145

REAGE AMBIENTE, REAGE! 147

MAIS, NUNCA SÃO DEMAIS 149

OS PINGUINS SALVAM O OCEANO 151

UM CASO MISTERIOSO 153

POEMA AO AMBIENTE 155

O AMBIENTE DO FUTURO 157

A MISSÃO VERDE 159

RATIXO E RATÁVEL 161

ATENÇÃO… 163

ERAM TRÊS ECOPONTOS 165

SALTA-POCINHAS SALVA A CIDADE 167

QUADRAS SOBRE O AMBIENTE 169

DE HOJE PARA AMANHÃ 171

CUIDAR DO AMBIENTE 173

HISTÓRIA DO LUÍS E DO SEU MELHOR AMIGO GRUFA 175

O SONHO DA JOANA 177

PRIMEIRO, O AMBIENTE! 179

TODOS TEMOS DE SALVAR O NOSSO PLANETA 181

AMBIENTE… 183

O AMBIENTE 185

A ÁGUA É UM BEM PRECIOSO 187

ECO XICO SALVA A TERRA 189

AMIGOS DO PLANETA VERDE 191

SUPERAMBIENTE... 193

Índice de histórias



ficha técnica

Estabelecimentos de ensino solidarios
Agrupamento de Escolas António Alves Amorim; Agrupamento de Escolas 
António Sérgio; Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita; Agrupamento de 
Escolas Coimbra Oeste; Agrupamento de Escolas D. Dinis; Agrupamento de 
Escolas D. João I; Agrupamento de Escolas da Guia; Agrupamento de Escolas da 
Zona Urbana de Viseu; Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio; Agrupamento 
de Escolas de Alcochete; Agrupamento de Escolas de Anadia; Agrupamento 
de Escolas de Arrifana; Agrupamento de Escolas de Bobadela; Agrupamento 
de Escolas de Escariz; Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim; 
Agrupamento de Escolas de Ferreiras; Agrupamento de Escolas de Massamá; 
Agrupamento de Escolas de Mira; Agrupamento de Escolas de Penacova; 
Agrupamento de Escolas de Pombal; Agrupamento de Escolas de Salvaterra 
de Magos; Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia; Agrupamento de 
Escolas de Santo António; Agrupamento de Escolas de Tábua; Agrupamento de 
Escolas do Fundão; Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos; Agrupamento de 
Escolas Frei Gonçalo de Azevedo; Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto; 
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais; Agrupamento de Escolas Ibn Mucana; 
Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos; Agrupamento de Escolas Manuel 
Ferreira Patrício; Agrupamento de Escolas Martim Freitas; Agrupamento de 
Escolas Nº1 de Beja; Agrupamento de Escolas Nº1 de Grândola; Agrupamento 
de Escolas Nº1 de Portalegre; Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel; 
Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner; APEPI - Associação de Pais 
e Educadores para a Infância; Centro Educativo Alice Nabeiro; Colégio Cidade 
Roda; Colégio da Bafureira; Colégio Internacional de Vilamoura; Colégio 
Mnauel Bernardes; Colégio Oceanus; Colégio Santiago; Hospital Dona Estefânia 
- Centro Hospitalar de Lisboa Central; Jardim-Escola João de Deus de Faro; 
Jardim-Escola João de Deus - Tavira; Lar Nossa Senhora de Fátima (Santa 
Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaráz); Queen Elizabeth’s School; 
SuperEscola - Creche e Jardim-de-Inância.

título original
Histórias da Ajudaris’14: histórias de encantar escritas por jovens autores | Volume 1
------------------------------------------------------------------------------
Edição 
AJUDARIS - IPSS 06/09
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
-------------------------------------
Revisão de textos
Ana Isabel Gouveia Boura
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Manuel Luís Pinto Castanheira
Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Bragança

-------------------------------------
capa 
Célia Fernandes
-------------------------------------
design e paginação
Overprint
-------------------------------------
impressão 
Lidergraf Sustainable Printing
-------------------------------------
isbn 
978-989-96487-6-0
-------------------------------------
Depósito legal 
xxxxxxx
-------------------------------------
tiragem 
10.000 exemplares
-------------------------------------
Embaixador / Padrinhos
Eduardo Vera-Cruz Pinto / Drª Elza Chambel,  
Paulo Almeida, Mafalda Milhões e Rui Pedroto
-------------------------------------

promotor 
AJUDARIS
-------------------------------------

Parceiros 
O Bichinho de Conto; Overprint
-------------------------------------

mecenas premium 
Lidergraf; Fidelidade Mundial
-------------------------------------

mecenas 
Bial; Parfois; Fundação Manuel António da Mota; 
Magalhães; Junta de Freguesia do Bonfim; Junta de 
Freguesia de Paranhos; Tubos Vouga
-------------------------------------

apoios

Rede de Bibliotecas Escolares; Ler +; Município de 
Pombal; Universidade Fernando Pessoa; EDP Gás; Jornal 
de Notícias; Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto; VERIS; Rotary Club do Porto; Fundação 
Porto Social; Câmara Municipal do Porto; Banco de 
Portugal; Município de Amarante

-------------------------------------
agradecimentos

Adefacec; Agros; Ba Vidro; Bibliotecas; Conselho 
de Veteranos da Lusíada; Lactogal; Liga dos Amigos 
do Centro Hospitalar Cova da Beira; MarqueTdi; 
Symington; Simetrias Design; Sogrape; Toyota 
Caetano; União de Freguesias de Cedofeita; Sto. 
Ildefonso; Sé; S. Nicolau; Miragaia e Vitória; Unicer 
e Voluntários
-------------------------------------



prefácio

O projeto da Ajudaris quando nos foi 
apresentado, em 2009, enquadrava-se 
em tudo que acreditamos e defendemos  
dado que assumimos um compromisso 
em apoiar todas aquelas instituições 
que de uma forma ou de outra contri-
buem em prol do próximo. Desta forma  
não foi difícil tomar a decisão de apoiar 
esta causa.

Durante estes últimos anos, e apesar 
de todas as dificuldades que o país 
atravessou, os livros que a Ajudaris 
lançou têm vindo a crescer no número 
de páginas, ou seja, mais contos, mais 
magia com muita e boa inspiração de 
muitas crianças.

É com muito orgulho que temos visto 
a Ajudaris crescer, a envolver cada vez 
mais pessoas e organizações, mantendo  
sempre a sua humildade e os seus valo-
res. Continuem assim.

Paulo Almeida
Lidergraf Sustainable Printing

O Ambiente é como uma bolha, uma 
casa onde todas as cores e identidades  
se mesclam e se fundem. É uma nuvem  
invisível que nos envolve e nos mantém  
vivos, é um grande coração que nos 
abraça. É como uma página em branco  
onde todos nós escrevemos e ilustra-
mos com as nossas vidas, as nossas 
acções.

Infinitamente se passaria ao tempo 
contado, as cores que o mundo tem. 
Infinitas são as expressões, as luzes, 
os códigos, os signos e os símbolos que 
nos acolhem e nos identificam também.

Infinita é esta vontade de Ajudar, Ser e 
Estar para que todos possam viver todas  
estas emoções, com pequenos gestos e 
grandes corações.

Mafalda Milhões
O Bichinho de Conto

Crianças, escolas, ilustrações, estórias 
que se declinam em gestos de solida-
riedade e cidadania.

As “Histórias da Ajudaris” são estórias 
de vida e de vidas, reais e imaginadas, 
de gente entrelaçada que aprende a 
construir-se a cada dia, a projetar-se 
no seu mundo e no mundo do outro, 
a construir a cidade dos homens, em 
igualdade, liberdade e fraternidade.

Para que todos possamos dizer no final 
- e viveram felizes para sempre.

Rui Pedroto 
Fundação Manuel António da Mota



Eduardo Vera-Cruz Pinto
Professor Catedrático da Faculdade 
de Direito de Lisboa

prefácio

Contar uma história a uma criança é abrir um universo de sonhos essencial para uma vivência 
adequada da sua infância. Vivemos uma época em que as nuvens sobre a Humanidade se 
voltam a carregar de medos e de incertezas sobre o nosso processo civilizacional. As crianças 
e os velhos serão sempre, entre os mais fracos, aqueles que ficarão mais prejudicados em 
situações de crise ou de indiferença dos poderes públicos e  das sociedades. A prevenção para 
evitar retrocessos na construção de uma sociedade mais justa que valoriza a pessoa e a sua 
dignidade está na nossa capacidade para educar as crianças e os jovens. Para isso é essencial 
comprometermo-nos com todas as iniciativas destinadas a torná-los adultos empenhados em 
pertencer a comunidades onde os valores da Justiça, do Bem Comum, da Solidariedade e do 
respeito pela diferença sejam efetivados em ações concretas de cada um integradas em trabalho 
coletivo. Isso mesmo, com a simplicidade de quem colhe sorrisos em sementeiras de amor e de 
carinho, faz a AJUDARIS intervindo - com cuidado e determinação - em quotidianos sofridos, 
tentando minorar os prejuízos e corrigir desequilíbrios e omissões que tanto custam a tantos. 
Apressados nas nossas vidas preenchidas de tão pouco, podemos contribuir para a felicidade 
de uma criança tornando-nos úteis e mais humanos.  A AJUDARIS ajuda-nos também, com as 
suas histórias, a voltar à criança que nunca deixamos de ser. Podemos, assim, com tão pouco, 
através destas histórias da AJUDARIS, contribuir para mudar a História.



Histórias da Ajudaris: pequenos gestos grandes corações 2014 renova o apelo à imaginação das 
crianças e dos jovens, através do exercício da leitura e da escrita promovido em ambiente de 
respeito, solidariedade e partilha.

Sociedades como as de hoje, em constante mudança, e alterações profundas no modo de 
interagir entre os indivíduos desafiam a escola e outras instituições educativas a estimular uma 
atenção redobrada ao mundo e aos outros.

O cuidado, a preocupação com o outro, a colaboração com, constituem o lema central da 
Ajudaris. Por sua vez, as Bibliotecas Escolares têm por missão formar leitores autónomos e 
críticos, capazes de melhor conhecer e compreender a realidade mas também de construírem 
ativamente o seu papel de seres sociais no espaço comum que é a cidade.

Cientes do imperativo da mobilização educativa da sociedade, Ajudaris e Rede de Bibliotecas 
Escolares procuram desenvolver, junto dos mais novos,  a curiosidade,  o gosto pelo 
conhecimento, o valor da liberdade e da diferença, quer dizer, o valor do outro.

Neste ano de 2014, as duas instituições assumiram que a preocupação e o cuidado com o 
outro deviam focar-se sobre o ambiente. E, portanto, é em torno deste que se construíram as 
histórias que se seguem. Inspirados em José António Marina podemos interpretar cada uma 
delas como “uma conspiração saudável para um mundo melhor feito por leitores” que nos 
convida a tornarmo-nos conspiradores não só do enredo como da defesa do ambiente e dos 
recursos naturais.  

prefácio

Manuela Pargana Silva
Coordenadora do Programa  

da Rede de Bibliotecas Escolares
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Era uma vez um menino chamado Luís que vivia numa vila. Luís 
era um bom menino e adorava a Natureza. Todos os dias, quando 
regressava da escola e depois de fazer os trabalhos de casa, ia 
brincar junto ao rio, debaixo de uma árvore, mas quando estava a 
chover, adorava fazer construções com latas de conserva. Latinhas 
era a sua lata preferida.

Certo dia, a mãe do Luís estava a fazer limpezas e sem querer, deixou 
cair a Latinhas ao chão e ela ficou amassada e rompida. Decidiu 
então abri-la, retirar o seu conteúdo e deitá-la ao lixo. Este lixo, 
como não foi reciclado, foi parar ao rio da vila. E foi assim que de 
repente Latinhas se deparou com um cenário devastador: peixes 
que mal respiravam, latas velhas, pneus, aves mortas asfixiadas 
com sacos de plástico, a água de várias cores e cheia de espuma e 
um cheiro nauseabundo. O rio estava doente e a natureza estava 
triste! Latinhas não desanimou, encheu-se de coragem e decidiu 
pedir ajuda ao seu companheiro de brincadeiras.

- Luís, Luís – chamou Latinhas, quando avistou o menino.

- Hummm – exclamou o menino – quem me chama?

- Sou eu, a Latinhas! Já não me conheces?

O menino pegou naquela lata toda suja e limpando-a um pouco, 
exclamou:

- Latinhas, que fazes aqui? Pensei que te tinha perdido.

- Como eu estava amassada e furada, a tua mãe deitou-me ao lixo e 
vim parar ao rio que agora está completamente poluído.

-Ah! - Exclamou o menino – Agora que falas nisso, já não se vê o 
fundo do rio. É só lixo! O rio está morto!

- É verdade, Luís! Mas nada está perdido, podemos salvar o rio!

- Boa ideia, Latinhas! O que vamos fazer?

- Vais tirar fotografias ao rio e vais mostrá-las a todos os habitantes 
da vila. Podes expô-las à entrada da igreja, nas escolas, na Junta de 
Freguesia, para que todos possam ver a maldade que fizeram a um 
recurso indispensável à vida na Terra.

E assim foi. O Luís fez como a Latinhas aconselhou e todos os 
habitantes ficaram sensibilizados e ajudaram a limpar o rio.

Latinhas e Luís ficaram muito felizes por estarem juntos novamente 
e por terem ajudado a salvar o rio. A água é um bem precioso, mas é 
esgotável pelo que compete a nós todos a sua preservação.

A Mãe Natureza voltou a sorrir.

Alexandra Brito
Agrupamento de Escolas António Alves Amorim - Aveiro

EB 1 de Sobral - 4º ano, turma 29

LATINHAS E LUISINHO  
PROTEGEM A NATUREZA!
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- Ui, que cheiro – Disse o João.

- Pois é, com isto da poluição…olha João o mar está cheio de 
petróleo outra vez! – Disse tristemente a Maria.

- Que achas irmos à NASA? – Perguntou o João.

- Boa ideia! – Respondeu a Maria entusiasmada.

Quando chegaram à NASA viram telescópios, computadores 
cheios de botões, montes de cabos e um grande, melhor, ENORME 
foguetão!

- Bem, isto verde é a camada de ozono que impede que grandes 
quantidades de raios gama e ultravioleta venham para a terra. 
Infelizmente esta camada protetora, esta a ser destruída por causa 
da poluição – disse o astrofísico André.

Depois de ouvirem as interessantes explicações do astrofísico, 
foram fazer uma visita guiada ao foguetão. A Maria e o João 
observaram a cabine com muita atenção que acabaram por ficar 
lá esquecidos. Quando se aperceberam que estavam sozinhos na 
cabina desataram a correr para a porta mas a Maria, que tinha um 
atacador desapertado, tropeçou nele e, caiu com o cotovelo encima 
do botão da descolagem!

O foguetão levantou voo fazendo com que se sentissem um pouco 
atordoados e confusos mas quando chegaram ao espaço sentiram-
se muito melhor. Que bonita é a vista do espaço, das estrelas, dos 
cometas….

Numa câmara especial, cheia de computadores e grandes ecrãs 
viram que a camada de ozono sobre a Antártida tinha um grande 
buraco, tal como tinha dito o astrofísico André.

 - Então é por isso que está a acontecer o degelo?! Perguntou 
surpreendido o João.

- Mais ou menos, disse um asteroide que por ali passava, por causa 
da poluição!

Quando regressaram à terra, o João e a Maria foram à escola 
contar a sua aventura para sensibilizar toda a comunidade para 
o problema da poluição e da importância dos 3R’s – Reduzir, 
Reciclar e Reutilizar.

A aventura destes pequenos amigos foi publicada nos jornais 
e passou nas televisões e nas redes sociais de todo o mundo 
conseguindo que todas as pessoas seguissem a mensagem. Com o 
passar do tempo e o planeta ficou mais limpo e saudável ajudando 
à reconstituição da camada de ozono.

Isabel Pelaez
Agrupamento de Escolas António Sérgio - Porto

EB 2,3 Santa Marinha - 5º C

UMA AVENTURA PARA NÃO ESQUECER!
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O Ambiente é tudo o que nos rodeia na Terra. Do Ambiente fazem 
parte todas as coisas vivas e não vivas que existem na nossa vida. 
Como por exemplo, os animais, as plantas, as rochas, o ar que 
respiramos, a chuva, o vento, o Sol, o mar…

Por isso, devemos ter procedimentos corretos de forma a proteger 
o local em que vivemos e evitar os problemas ambientais no futuro. 
Como os navios que vão ao fundo, os aviões que caiem no mar, os 
incêndios nas florestas, o lixo que nós fazemos nas nossas casas, 
enfim… Tanta coisa que podíamos referir.

Se o ser humano não mudar a sua mentalidade e a sua atitude, 
podemos colocar em risco a vida no Planeta Terra.

Temos de agir e depressa, todas as campanhas são bem-vindas, 
devemos poupar a energia, economizar a água, reduzir a poluição, 
devemos reciclar e muito importante… devemos respeitar os 
animais e as plantas.

A nossa escola faz parte do projeto Eco escolas como todas as escolas 
do nosso agrupamento. Mas é necessário que todas as crianças 
desenvolvam atividades que ajudem a cuidar do Ambiente. Não 
queremos sobreviver. Queremos viver!

Cláudia Navarro
Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita - Setúbal

EB do 1º ciclo nº 8 - 4º B

O AMBIENTE


