A Ajudaris é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)
com estatuto de utilidade pública. As “Histórias da Ajudaris” são um
dos seus vários campos de ação, tendo por grandes objetivos:
. Fortalecer hábitos de leitura e escrita;
. Promover a inclusão e a integração social através da arte;
. Despertar a solidariedade;
. Aproximar a escola das famílias e da comunidade;
. Fomentar a interação entre gerações;
. Impulsionar o voluntariado.
O Projeto Histórias da Ajudaris, concretiza-se a partir da edição de livros
escritos por crianças para crianças, colhendo a inspiração em temas
como a cidadania, os afetos , a família, o ambiente…
Vários
estabelecimentos de ensino e ilustradores solidários participam na
ilustração do mundo dos contos criados pelas crianças, através do
seu envolvimento em workshops, exposições e outras atividades, de que
se destaca o concurso “Histórias da Ajudaris”
Em 2017 concretizou-se a 9ª edição do concurso “Histórias da Ajudaris,
apoiada pela Rede de Bibliotecas Escolares e pelo Plano Nacional de
Leitura “cujo tema foi a Família. Pelo terceiro ano consecutivo o
Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira participou nesta
iniciativa solidária com vários contos elaborados por turmas de diferentes
patamares de ensino. O trabalho de discentes e docentes realizados em
articulação com as Bibliotecas Escolares, será apresentado no auditório
da Escola Secundária, pelas 21h do dia 7 de março, integrando o
programa de atividades a desenvolver durante a Semana da Leitura.
Simultaneamente com a apresentação do livro ”Ajudaris 17”, serão lidas
algumas das histórias imaginadas pelos jovens autores e poderá ser
visualizada uma exposição itinerante constituída pelas ilustrações do
livro, cuja receita reverte integralmente a favor da ação solidária da
Associação Ajudaris.
Para que as” Histórias” da “Ajudaris” possam chegar cada vez mais
longe, gostaríamos de poder contar com a vossa presença neste evento,
cuja divulgação desde já agradecemos.

