
 

 

 

Projeto “menin@s - igualdade e não violência” 

Concurso de Livro Infantil 

Regulamento 

 

I – Âmbito 

1. No âmbito das atividades de sensibilização em sala de aula que decorreram no 
segundo semestre do ano letivo de 2021/2022 nos 8 Agrupamentos de Escolas da 
região do Médio Tejo envolvidos no projeto “menin@s - igualdade e não violência”, 
foram desenvolvidas, com as 83 turmas participantes, histórias e as ilustrações das 
mesmas sob a orientação da equipa do projeto e colaboração dos/as seus/suas 
educadores/as de infância e professores/as.  

2. As histórias e ilustrações versam sobre as temáticas da igualdade e não 
discriminação, relações saudáveis, diversidade, identidade e expressão de género. 

3. O Concurso de Livro Infantil é promovido pela Associação igualdade.pt e visa eleger 
as duas melhores histórias - de Educação Pré-escolar e de 1.º Ciclo do Ensino Básico 
- para ser produzido um livro que agregue as histórias vencedoras e ser oferecido 
às crianças que participaram nas atividades de desenvolvimento dos produtos do 
projeto.  

4. O Concurso de Livro Infantil conta com 81 histórias criadas pelas 83 turmas 
envolvidas no projeto “menin@s - igualdade e não violência” pertencentes aos 
seguintes Agrupamentos de Escolas: Alcanena, Artur Gonçalves de Torres Novas, 
Constância, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal, Vila de Rei e Vila Nova da 
Barquinha. 

5. O Concurso de Livro Infantil conta assim com a participação de 81 histórias, sendo 
32 histórias de Educação Pré-escolar e 49 histórias de 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

6. Todas as histórias criadas estão disponíveis numa versão de trabalho para votação, 
estando também disponíveis para download, partilha e/ou impressão no website 
do projeto (https://menin-s.pt). 

7. As histórias vencedoras serão publicadas conjuntamente num único livro, 
permitindo assim que todas as crianças participantes no projeto “menin@s - 
igualdade e não violência” conheçam a história vencedora de Educação Pré-escolar 
e de 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

8. A participação no Concurso de Livro Infantil pressupõe o conhecimento e a 
aceitação das regras estabelecidas no presente regulamento. 
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II – Duração do Concurso 

1. O período de realização das votações nas histórias começa no dia 4 de agosto de 
2022 e termina no dia 21 de agosto do mesmo ano. 

2. O local de voto é na internet e está disponível no endereço direto: https://menin-
s.pt/concurso-do-livro-infantil/. 

3. Só é permitido um único voto por endereço de IP (endereço do Protocolo de 
Internet). 
 
 

III – Meios de divulgação do Concurso 

1. O Concurso de Livro Infantil é divulgado através da afixação de cartazes nas escolas 
dos 8 Agrupamentos de Escolas participantes no projeto em momento prévio ao 
encerramento do ano letivo de 2021/2022. 

2. O Concurso é também divulgado através de newsletter produzida para o efeito 
encaminhada pelas direções dos 8 Agrupamentos de Escolas participantes no 
projeto para docentes, não docentes e encarregados/as de educação. 

3. O Concurso de Livro Infantil é divulgado com publicações nas páginas de Facebook 
(https://www.facebook.com/menins.igualdade.e.nao.violencia) e Instagram 
(https://www.instagram.com/menin.s.igualdade/) do projeto.  

4. O Concurso é ainda divulgado através de publicidade nas redes sociais Facebook e 
Instagram, entre 4 e 21 de agosto de 2022, dirigida a um público-alvo específico: 
residente nos concelhos dos 8 Agrupamentos de Escolas; perfil de pai e mãe de 
crianças entre 3 e 10 anos de idade; interessado em Educação Pré-escolar, 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, crianças, livros. 

 
 
IV – Critérios de seleção das histórias vencedoras 

1. 1.º Critério: Ser a história mais votada da Educação Pré-escolar e a história mais 
votada do 1.º Ciclo do Ensino Básico, de entre todas as histórias criadas e publicadas 
no website do projeto. 

2. 2.º Critério: O enredo da história tem de estar relacionado com os desígnios do 
projeto – igualdade, não discriminação e não violência. Caso a história mais votada 
não corresponda a este critério, será escolhida, por ordem decrescente de número 
de votos alcançados, a primeira história que cumpra este critério.  

3. O segundo critério de seleção é da responsabilidade da equipa técnica do projeto 
“menin@s - igualdade e não violência”.  

 
 
V – Termos e condições 

1. Os direitos de utilização, tratamento e divulgação das histórias e ilustrações criadas 
pelas crianças foram cedidos à Associação igualdade.pt, entidade promotora do 
projeto “menin@s - igualdade e não violência”, através das Declarações de 
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Consentimento dadas pelos/as encarregados/as de educação no início do ano letivo 
2021/2022.  

2. A Associação igualdade.pt, com o objetivo de transformar a história e as ilustrações 
criadas na publicação de um livro, procede às correções gramaticais e à promoção 
de uma linguagem neutra e inclusiva nas mesmas e compõe, quando necessário, as 
ilustrações desenvolvidas pelas crianças.  

 
 

VI – Publicitação das histórias vencedoras 

1. Os resultados do Concurso de Livro Infantil são publicados no dia 1 de setembro de 
2022 nas redes sociais de Facebook 
(https://www.facebook.com/menins.igualdade.e.nao.violencia) e Instagram 
(https://www.instagram.com/menin.s.igualdade/) do projeto, bem como no 
website do projeto (https://menin-s.pt)  

2. São também enviados por e-mail, a 1 de setembro de 2022, às direções dos 8 
Agrupamentos de Escolas participantes no projeto os resultados de todas as 
votações. 

 
 
VII – Objetivos da atividade e do produto Livro Infantil  

1. Com a criação das histórias e ilustrações pelas crianças cumpriu-se o objetivo de 

sensibilizar as crianças para a promoção da igualdade, da não discriminação e da 

não violência.  

2. A divulgação das histórias criadas pelas crianças permitiu a sensibilização da 

comunidade educativa (direções, docentes, não docentes, encarregados/as de 

educação e famílias) para a importância da promoção de uma cultura de igualdade, 

não discriminação e não violência. 

3. A produção e oferta do livro às crianças participantes no projeto “menin@s - 

igualdade e não violência”, no início do ano letivo de 2022/2023, reforça a 

sensibilização para a promoção da igualdade, não discriminação e não violência, 

visto que podem trabalhar as temáticas através da exploração do livro.  

4. O livro é oferecido também às Bibliotecas Escolares dos 17 Agrupamentos de 

Escolas da região do Médio Tejo, sendo assim possível que mais crianças trabalhem 

e explorem a temática.  
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