
 

 

 
A Ajudaris em parceria com o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, 
(Camões, I.P.) promovem a 1ª edição do concurso de leitura e escrita em Língua 
Portuguesa “Histórias da Ajudaris – Da minha janela, vejo….”, em Portugal, 
território nacional, continente e ilhas e na rede de Ensino Português no Estrangeiro 
(EPE) do Camões, I.P. 

O concurso pretende estimular a escrita de textos coletivos originais de pequenos 
grandes autores e dar visibilidade à produção escrita, através da publicação em 
livro de textos selecionados. 

Os textos a concurso podem ser elaborados em diferentes contextos de promoção 
da leitura e da escrita, na sala de aula, em atividades da biblioteca escolar, em 
workshop ou em atividades extracurriculares. 

OBJETIVOS 

O concurso tem como objetivos: 

a) Estimular e fortalecer hábitos de leitura; 

b) Desenvolver o gosto pela escrita; 

c) Aproximar as comunidades; 

d) Despertar e fortificar valores afetivos e valores de cidadania; 

e) Impulsionar o voluntariado de leitura na comunidade; 

f) Divulgar textos coletivos originais. 
 

DESTINATÁRIOS 

O projeto destina-se a crianças e jovens do primeiro ciclo do ensino básico. 

 

TEMA 

O tema do concurso é o “Património”, que pode ser material (ex.: arquitetónico) 
ou imaterial (ex.: tradições).  

PROCEDIMENTOS 



 

 

As entidades parceiras divulgarão o concurso nas suas páginas da internet. Na rede 

de Ensino Português no Estrangeiro do Camões, I.P., o concurso e o respetivo 

regulamento serão divulgados através das Coordenações de Ensino e dos 

professores da rede EPE. 

 

INSCRIÇÃO 

A inscrição no concurso é feita através do preenchimento de um formulário 

disponível online. A inscrição é coletiva, podendo inscrever-se turmas ou grupos 

de alunos, obrigatoriamente coordenados por um professor ou educador. 

A inscrição é realizada online até ao dia 31 de janeiro de 2018.  

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. Os textos a concurso são de natureza coletiva e devem ter a supervisão de 

um professor.  

2. A tipologia textual dos trabalhos é livre. Os trabalhos podem ser escritos em 

prosa ou em verso e podem ser de géneros textuais diversos: poema, canção, 

fábula, conto, carta ou outros. 

3. O texto não pode exceder uma página A4, com um máximo de 1400 

carateres. 

4. O tipo de letra a utilizar deve ser Arial, Corpo 12, Entrelinhas 1,5 linhas. 

5. Os textos deverão ser enviados em suporte digital para o e-mail 

projetos@ajudaris.org até 31 de março de 2018.  

6. No momento de submissão da história é obrigatório o preenchimento do 

formulário “Boas Práticas”, fornecido após a inscrição.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os critérios de seleção dos textos para publicação são os seguintes: 

• Apropriação do tema e expressão de valores de cidadania, cívicos e 

morais; 

• Qualidade literária dos textos produzidos; 

• Originalidade e criatividade. 

O júri de avaliação dos trabalhos será composto por elementos anunciados 

nominalmente em circunstância oportuna.  

A seleção dos textos para publicação será feita de acordo com a pontuação, numa 

escala de 1 a 5, a atribuir a cada texto. 

Os textos selecionados pelo júri para publicação ou qualquer outra atividade 

realizada no âmbito do projeto serão sempre divulgados com a referência aos 

autores e às instituições de ensino solidárias participantes.  

Os textos publicados serão acompanhados de ilustrações elaboradas por 

profissionais ou por novos talentos na ilustração, a título de voluntariado. 

Quem esteja interessado em participar com ilustrações para os textos que vierem a 

ser selecionados tornando-se, assim, um ilustrador solidário, pode enviar o seu 

nome, endereço eletrónico e um ou dois trabalhos para projetos@ajudaris.org 

PUBLICAÇÃO 

Os textos coletivos selecionados serão publicados pela Ajudaris com o apoio de 

entidades parceiras. 

A Ajudaris reserva-se o direito de não publicar textos que não obedeçam a este 

regulamento. 

A verba angariada com a venda dos livros reverte para o enriquecimento e 

alargamento do projeto e para o apoio a crianças e a famílias carenciadas. Os 

alunos concorrentes deverão saber que os seus trabalhos estarão a contribuir para 

esta causa. 

 A publicação do livro de textos coletivos está prevista para finais do mês de julho 

de 2018. 
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DIREITOS DE UTILIZAÇÃO 

A coordenação e gestão do concurso são garantidas pela Ajudaris em parceria com 

o Camões, I.P.  

Os trabalhos a concurso, ainda que não selecionados para publicação, são 

propriedade da organização, que reserva para si o respetivo direito de reprodução. 

 


