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A Ajudaris

 IPSS sem fins lucrativos, fundada em 2008,
por Rosa Mendes Vilas Boas, atual presidente
da Direção;
 Freguesia do Bonfim, Porto;
 Combate à fome, pobreza e exclusão social;
Projetos de intervenção social:
- Idade d'Ouro e Clube Habilidosos (idosos);
- SOS Fome (crianças e famílias);
- Clube Arco-Íris (crianças);
- Banco de Ajudas Técnicas;

Histórias da Ajudaris

 Projeto fundado em 2009 com 12
estabelecimentos de ensino solidários do Porto;
 Hoje, conta com cinco edições publicadas,
envolvendo mais de 50 estabelecimentos de
ensino solidários a nível nacional e cerca de
5000 pessoas, entre crianças, verdadeiras
protagonistas do Projeto, docentes, ilustradores
e empresas;
 Projeto reconhecido pelo Instituto de
Empreendedorismo Social, em 2012, e pela
Fundação EDP, em 2013.
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Histórias da Ajudaris

Finalidades

Desenvolver
hábitos de escrita,
leitura e o espírito
criativo

Fomentar valores
de solidariedade e
cidadania

Sustentabilidade
dos projetos de
intervenção social

Histórias da Ajudaris

Metodologia
Envolvimento das crianças,
professores, famílias e bibliotecas
escolares dos estabelecimentos de
ensino solidários.

Crianças entre os 3 e os 12.
de estabelecimentos de
ensino solidários, públicos e
privadosa, nível nacional

Concepção de histórias sobre temas
como cidadania, afetos, ambiente.
Cada edição anual conta com um
tema específico.

Ilustração de cada uma das histórias
por ilustradores e artistas solidários
a nível nacional

Edição do livro
"Histórias da Ajudaris"
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Histórias da Ajudaris: Pequenos Grandes Autores Solidários

Histórias da Ajudaris: Ilustradores Solidários

4

20-06-2014

Histórias da Ajudaris: Exposição Itinerante

Histórias da Ajudaris: sessoes de conto e workshops
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Histórias da Ajudaris: padrinhos e madrinhas

Marisa Cruz

Sónia Araújo

Jorge Gabriel

Amílcar Martins

Nuno Markl e Ana Galvão

Rui Moreira

Lídia Jorge

Teresa Calçada
Elza Chambel

Histórias da Ajudaris

Reportagem SIC sobre as Histórias da Ajudaris

Link de acesso:

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2013/06/23/livro-com-historias-decriancas-ajuda-outras-criancas-com-necessidades-alimentares
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Histórias da Ajudaris:alguns testemunhos de participação!
“Maravilhosas as histórias da Ajudairs!”, Biblioteca Municipal de Estarreja
“Adorei e os meus idosos também. Estamos ansiosos por poder
contribuir para esta nobre causa”, Sylvie Rodrigues

““Parabéns pelo trabalho
desenvolvido! É muito
interessante! Adorei
conhecer.”, Júlia Santos
(Centro Paroquial de Aveiro)

"Foi muito importante para mim
participar no projeto da Ajudar
is, aprendemos novas
coisas e aprendemos a ajudar os
outros. Conhecemos a história da
Ajudaris, que nos
explicaram várias maneiras de po
dermos ajudar outras pessoas. G
ostamos da experiência
de sermos escritores.!, Ana
Catarina, 4º ano (C. Talvaizinho)

"Foi com enorme prazer que
participamos e colaboramos com
as iniciativas que a Ajudaris
abraça no dia-a-dia. Será um
projeto para dar à comunidade! A
Ajudaris poderá contar com o
nosso Pequenos Gesto para
chegar a Grandes Corações.",
Direção Pedagógica do Colégio
Talvaizinho (V. N. Famalicão).

“Considero que foi um projeto do
qual os alunos gostaram muito e
com o qual aprenderam
verdadeiramente.
Os meus parabéns pela iniciativa."

"...vi como os
pequenos talvaizinhos se entr
egaram de «alma e coração»
a este projeto da Ajudaris
que leva as crianças a escrever
em histórias para ajudarem outr
as crianças, assumindo o
papel de cidadãos ativos, interv
entivos na construção de um m
undo melhor.
Parabéns Ajudaris, parabéns
Talvaizinho por possibilitarem
que os nossos meninos
cresçam e se tornem homens e
mulheres mais felizes."

Colégio da Bafureira - Parede

Isabel Fernandes, docente

“Esta parceria proporcionou momentos muito importantes de
discussão em grupo, contribuindo para a troca de saberes
entre crianças e mesmo entre adultos e crianças". IPO do Porto
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