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XVI CONCURSO DE HISTÓRIAS INFANTIS
da Quinta Pedagógica dos Olivais

REGULAMENTO

APRESENTAÇÃO> As histórias transportam as crianças para vivências do seu dia-a-dia. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), definidos pelas Nações Unidas, são “uma lista das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta”. São, também, 
o mote para o concurso deste ano. Desafiamos educadores e professores a juntarem as crianças e construírem uma história sobre 
os ODS e como se podem concretizar na vivência da nossa Quinta. Poderão escolher um, dois ou, quem sabe, todos! A escolha é 
vossa. Explorem a lista em https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/

TEMA> “Vamos transformar o mundo”

OBJETIVOS 
Sensibilizar a comunidade escolar para temas como a sustentabilidade, a relação do homem com a natureza e a preservação 
do ambiente;
Estimular o gosto pela leitura e pela escrita junto do público infantil, em sintonia com o Plano Nacional de Leitura.
Promover a Quinta Pedagógica dos Olivais como recurso e reforço educativo, junto dos estabelecimentos de ensino.

DESTINATÁRIOS> Jardim-de-infância | 1.º Ciclo do Ensino Básico

DURAÇÃO> De 10 de janeiro a 20 de março de 2023

APRESENTAÇÃO DAS HISTÓRIAS
As histórias apresentadas devem ser produzidas em suporte físico, 
de papel ou outro material, ilustrado com recurso às técnicas 
que os autores entenderem adequadas, das quais devem constar:
Identificação dos alunos e educadores/professores 
que participaram na sua construção;
Descrição de materiais e técnicas utilizadas.

CATEGORIAS
> Jardim-de-infância
>1º Ciclo do Ensino Básico

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

> Criatividade;
> Ilustração;
> Originalidade do grafismo;
> Envolvimento criança/grupo.

 
CONSTITUIÇÃO DO JÚRI> Haverá um júri para cada uma das categorias, que apreciará as histórias a concurso:
Categoria Jardim-de-infância: 
Representante da Quinta Pedagógica dos Olivais; Educador de Infância convidado; Editor/Escritor/Contador de Histórias.

Categoria 1º Ciclo do Ensino Básico:
Representante da Quinta Pedagógica dos Olivais; Professor convidado; Editor/Escritor/Contador de Histórias.

DATA LIMITE E LOCAL DE ENTREGA DAS HISTÓRIAS> 20 de março de 2023
Quinta Pedagógica dos Olivais
Rua Cidade de Lobito, Olivais Sul , 1800-088 Lisboa 
Tel.: 218 550 930

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
04 de abril de 2023 - Site e página de Facebook e da QPOlivais e cartaz num dos painéis existentes à entrada da Quinta.
04 de abril de 2023 - Abertura da exposição dos trabalhos.

NOTA: A Quinta Pedagógica dos Olivais poderá publicar parte ou a totalidade de uma ou mais histórias concorrentes, premiadas 
ou não, nos diversos meios de divulgação da CML. Os dados recolhidos são confidenciais e destinam-se a tratamento estatístico 
interno.

INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS Os dados pessoais fornecida será tratada nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados 
(Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD) e demais legislação aplicável. O titular dos dados pessoais tem direito à informação, ao acesso, retificação e supressão 
dos dados, a limitar o seu tratamento, opor-se ao tratamento e a exercer o seu direito à portabilidade dos dados pessoais, nos termos do disposto nos artigos 12ºa 22º do 
referido Regulamento Geral de Proteção de Dados que está disponível para consulta nesta portaria, na receção e serviços administrativos da QPO.


