
OS ALUNOS VÃO
ESCREVER UM LIVRO!
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PROJETO

GRÁTIS PARA

AS ESCOLAS!

Formação dadaem sala de aula,ou online,pelo EscritorJOSÉ CARLOS COMPLETO

Edição de Livros

com as Estórias

dos Alunos.

Sessão de

Lançamento

dos Livros

nas Escolas

com convite

aos Pais

e Amigos.

Um bomincentivoà Escritae à Leitura!

UM GRANDE INCENTIVO
À ESCRITA E ILUSTRAÇÃO!
A ESTORIAS.PT - Associação Cultural, desenvolve 
dois Projetos Literários nas Escolas, que culminam 
com a Edição de Livros escritos e ilustrados pelos 
Alunos. Estes projetos, em realização desde 2015, 
já envolveram a participação de 35.000 Alunos 
em mais de 300 Escolas portuguesas.
Estão abertas as inscrições, que são limitadas à 
disponibilidade de agenda do Escritor/Formador.
A participação nestes Projetos é GRATUITA para 
as Escolas, desde que os respetivos professores 
se comprometam com as suas Turmas a participar 
em todas as fases dos Projetos.
Os Projetos começam pela realização de 
OFICINAS DE ESCRITA com as Turmas inscritas, 
ministradas pelo Escritor e Formador JOSÉ 
CARLOS COMPLETO, Autor e Coordenador dos 
Projetos. As OFICINAS podem decorrer através 
de VÍDEOS TUTORIAIS online ou com a presença 
do Escritor/Formador, que se pode deslocar às 
Escolas, em datas e horários a agendar com cada 
Escola inscrita nos Projetos. 
Os Projetos terminam com a Edição de Livros de 
Contos, da autoria dos Alunos, a ser lançados 
na Escola, podendo aproveitar, para este efeito, 
alguma data ou festa especial.
Para mais informações contacte-nos através do 
email: estorias.portugal@gmail.com

A quem se destinam os Projetos?

Livro ESTÓRIAS PINTADAS:
• Alunos do Jardim de Infância.
• Alunos do 1º Ciclo (1º, 2º, 3º, 4º anos).

Livro PEQUENOS GRANDES ESCRITORES:
• Alunos do 1º Ciclo (3º e 4º anos).
• Alunos do 2º Ciclo (5º e 6º anos).

Quais os Objetivos?
• Projeto pedagógico para incentivar a escrita, a 

ilustração e a leitura.
• Escrita criativa de estórias de ficção e/ou 

criação de ilustrações, conforme o Projeto.
• Desenvolvimento da auto-estima, mostrando 

que todos conseguem escrever estórias e/ou 

fazer ilustrações, conforme o seu nível escolar.
• Fornecer aos alunos os tópicos para a estrutura 

e planificação de uma estória. 
• Motivar para a escrita e ilustração, com um 

trabalho individual de cada aluno, num prazo 
pré-definido.

• Editar Livros com todas as estórias e ilustrações 
dos Alunos.

• Lançamento dos Livros na Escola, com Sessão 
de Autógrafos, convites aos pais e amigos dos 
alunos.

• Os Professores podem utilizar esta atividade 
como complemento à avaliação dos Alunos.

Livro ESTÓRIAS PINTADAS:
O Livro a ser editado é composto por várias 
Estórias (uma de cada Turma) e cada Aluno faz a 
ilustração de uma página sequêncial da Estória. O 
Livro é totalmente a cores.

Livro PEQUENOS GRANDES ESCRITORES:
O Livro a ser editado é composto por várias 
Estórias (uma de cada Aluno), em texto.

Quem é o Escritor/Formador?
• JOSÉ CARLOS COMPLETO é o Autor e  

responsável pela Coordenação dos Projetos.
• Para além da sua vasta experiência profissional 

em Marketing e Comunicação, é Escritor, Ator, 
Encenador e Formador.

• Consulte mais informações no nosso portal na 
internet www.estorias.pt.

Como fazer a Inscrição?
A inscrição da Escola pode ser feita preenchendo o 
formulário que está disponível para download no 
nosso portal www.estorias.pt.
• A inscrição é GRATUITA PARA AS ESCOLAS.
• O número mínimo de Alunos participantes por 

Escola, em cada Projeto, é de 50 alunos.
• Não existe número máximo de Alunos 

participantes por Escola devendo, preferen-
cialmente, cada OFICINA DE ESCRITA decorrer 
em sala de aula com cada Turma (máximo 30 
alunos).

• Serão programadas OFICINAS DE ESCRITA em 
cada Escola, conforme o número de Turmas 
participantes.



• Com cada Escola inscrita serão definidas as 
datas e horários da realização das OFICINAS 
DE ESCRITA, da entrega dos textos e/ou 
ilustrações, e da Sessão de Lançamento dos 
Livros na Escola. 

• Todos os prazos definidos têm de ser 
cumpridos, para que a produção dos Livros 
não fique comprometida.

Como decorre a Oficina de Escrita?
• Cada OFICINA DE ESCRITA tem a duração 

de 1 hora de aula, podendo ser através 
de VÍDEOS TUTORIAIS ou com a presença 
do Escritor/Formador que se deslocará à 
Escola.

• Durante o decorrer da OFICINA cada Turma 
deverá estar acompanhada pelo respetivo 
Professor.

• A OFICINA decorre, de preferência, em 
contexto de sala de aula, podendo, no 
entanto, realizar-se na Biblioteca Escolar ou 
noutro local, desde que disponha de espaço 
e suporte onde os Alunos se possam sentar 
e escrever.

• Todos os Alunos da Turma devem estar 
incluídos no Projeto, sem qualquer fator de 
exclusão.

Livro ESTÓRIAS PINTADAS:
Para as Salas do Jardim de Infância:
• Devido ao escalão etário dos alunos, a 

OFICINA será feita com os Educadores das 
salas inscritas no Projeto, que depois irão 
desenvolver as Estórias com as suas Turmas.

Para as Turmas do 1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º anos):
• Não é necessário que os Alunos levem 

materiais, uma vez que a criação individual 
da ilustração será feita posteriormente.

• Durante a OFICINA será desenvolvida a 
estrutura e criação de uma estória, que 
será depois concluída com os respetivos 
Professores.

Livro PEQUENOS GRANDES ESCRITORES:
• Cada Aluno participa individualmente com 

a criação e escrita da sua estória.
• Os Alunos deverão levar para a OFICINA de 

escrita: lápis e borracha.
• A folha de trabalho de cada aluno será 

fornecida pelo Escritor/Formador.
• Durante a OFICINA será dada formação 

e fornecidas aos alunos as ferramentas 
básicas para a construção e planificação da 
sua estória.

E após a Oficina de Escrita?
• Depois da realização da OFICINA DE 

ESCRITA, o Professor de cada turma deve 
acompanhar os alunos, em sala de aula ou 
com trabalho feito em casa, para escrita do 
texto e/ou da ilustração de cada página, 
feita por cada Autor.

• Os alunos devem terminar os seus textos 
e/ou ilustrações no prazo de três semanas.

• Os Professores de cada Turma tem a 
responsabilidade de fazer a revisão e 
correção ortográfica e gramatical dos 
textos.

• Os textos tem de ser escritos em formato 
word, e as ilustrações são feitas em folhas 
próprias para o efeito, distribuídas pelo 
Escritor/Formador.

Como é feita a entrega
dos Textos e Ilustrações?
• Após a conclusão dos textos e ilustrações, 

a Escola faz o envio dos textos e/ou 
ilustrações para a Equipa ESTORIAS.PT.

• Cada texto e ilustração deve estar 
identificado com o nome do Aluno e da 
Turma. Poderão acrescentar a idade de 
todos os Alunos (opcional por Escola).

• Os textos têm de estar em ficheiros de 
escrita editável (Word ou semelhante), 
estando estes organizados num ficheiro ou 
pasta para cada Turma, com indicação do 
nome do respetivo Professor.

• Os textos de todas as Turmas 
participantes têm de ser enviados, em 
simultâneo, para o email: 
estorias.portugal@gmail.com.

• As ilustrações serão enviadas, em Correio 
Registado, para: 
ESTORIAS.PT 
Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 2
3405-155 Oliveira do Hospital.

• A paginação dos Livros irá depender do 
volume de textos e ilustrações enviadas. No 
caso de Escolas com muitos Alunos poder-se-á 
editar mais do que um volume.

Como são feitos os Convites 
para a Sessão de Lançamento?
• Algumas semanas antes do Lançamento dos 

Livros, produzimos CONVITES digitais que são 
enviados, por email, através da Escola, para os 
Pais e Encarregados de Educação, onde consta a 
data, hora e local da Sessão de Lançamento dos 
Livros. Caso a Escola pretenda poderá imprimir 
os CONVITES para entregar pessoalmente.

Como comprar os Livros?
• Os Pais e Encarregados de Educação que queiram 

adquirir Livros com as Estórias dos Alunos, têm 
de aceder ao portal www.estorias.pt e fazer 
lá a encomenda na área da LOJA, escolhendo 
os Livros e quantidades pretendidas. Como se 
trata de uma loja online, basta seguir os passos 
até finalizar a compra, escolher a forma de 
pagamento (normalmente por MB).

• Os Livros serão entregues na Escola no dia da 
respetiva Sessão de Lançamento.

• Não há qualquer obrigatoriedade de aquisição 
de Livros por parte dos Alunos, Professores ou 
Escola. 

• O preço dos Livros varia conforme o volume 
de páginas e conteúdo, situando-se, normal-
mente, entre os 10€ e os 15€ cada.

• Os Livros têm de ser encomendados com 
antecedência, pois apenas é produzida a 
quantidade de Livros comprados.

• Em casos excecionais poderá fazer-se uma 2ª 
Edição dos Livros, em condições e custos a 
analisar pontualmente.

Quais as ofertas à Escola?
• Por cada 20 encomendas do mesmo Livro, a 

Escola recebá 1 exemplar de OFERTA. Estes 
Livros de OFERTA poderão ficar na Biblioteca 
Escolar, entregues aos Professores envolvidos no 
projeto, ou outro destino a definir pela Escola.
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Como é a Sessão de Lançamento
dos Livros na Escola?
• A Sessão de Lançamento dos Livros é, para os 

seus Autores, o grande momento em que os 
Aunos vão ver e tocar nos Livros pela primeira 
vez. É, por isso, importante dignificar este 
momento.

• O Lançamento dos Livros, resultantes das 
OFICINAS DE ESCRITA, pretende dar a conhecer 
aos Encarregados de Educação, amigos, 
convidados e restante comunidade escolar, 
quais os objetivos deste projeto e o seu 
resultado final.

• Um responsável da Escola deverá fazer a 
abertura do evento, podendo dar a palavra ao 
Escritor/Formador e a outros intervenientes.

• Um, ou vários Alunos, podem deixar o seu 
testemunho sobre a participação no Projeto, e/
ou ler alguns dos textos produzidos.

• A Sessão poderá incluir momentos, musicais, 
recreativos, etc, para engrandecer mais o 
evento.

• No final, é feita a entrega dos Livros aos Alunos, 
que previamente fizeram a compra.

Notas Importantes:
• Devido à localização geográfica da Escola, e aos 

custos inerentes à estadia do Escritor/Formador, 
a realização dos Projetos pode ter de ser online 
através de VÍDEOS TUTORIAIS.

• Todo o trabalho que for desenvolvido para estes 
Projetos não pode ser reproduzido, parcial ou 
totalmente, por outros meios ou para outras 
finalidades.

• Os Livros editados são o resultado de um 
trabalho de âmbito escolar.

Achou interessante?
Faça já a inscrição da sua Escola!


