




Passos para submeter com 
sucesso uma nova entrada 

Passo 1. Mostra o teu interesse pelo tema
Gentileza / Bondade

Passo 2. Faz uma pesquisa sobre o tema Gentileza
/ Bondade através da leitura de textos, visionamento
de filmes, mas também discutindo com amigos e 
familiares, contando histórias, etc.

Passo 3. Visita esta página no website: "Ideas for
Age Groups."
Passo 4. Escolhe a tua categoria favorita de entre as
seguintes:

IDEIAS PARA GRUPOS DE PARES:
Ideias para grupos, de acordo com a idade: dos 3 aos 5; dos 6 aos 10; dos 11 
aos 13; dos 14 aos 18 anod.



EXEMPLOS: 



Livros escritos por crianças

O nosso mundo está cheio de pessoas amáveis
Alina Suslova, 17 anos, Rússia

Ouve-se dizer frequentemente que o nosso mundo é completamente desastroso 
e inóspito, mas eu não penso assim. Na minha opinião, estamos rodeados por 
muitas pessoas amáveis e aqui fica minha história para o confirmar.
Há algum tempo, encontrei-me com a minha amiga numa cafeteria. Estava um 
belo dia de sol e nós decidimos ir às compras depois de comer uma bucha. Mal 
acabámos de comer a nossa refeição e estávamos prontas para sair para o 
centro comercial, a minha amiga Vicka reparou numa pessoa vestida de verde e 
imediatamente correu para ela. Ficaram as duas muito excitadas por se 
encontrarem e começaram a falar. Eu estava curiosa sobre quem era aquela 
mulher e Vicka contou-me uma bela história...
Quando a Vicka era pequena, teve um acidente grave e foi hospitalizada 
imediatamente. Os médicos disseram que ela estava em situação crítica e não 
sobreviveria sem uma transfusão de sangue urgente, mas o grupo sanguíneo das 
pessoas da família dela não era compatível com o dela. O tempo estava a 
esgotar-se.
Felizmente, uma das voluntárias do hospital ouviu, por acaso, falar da situação da 
Vicka e imediatamente se dispôs a doar o seu sangue, que era compatível.
Assim, essa jovem mulher salvou a minha amiga, dando-lhe uma segunda
oportunidade. O encontro inesperado com ela na cafeteria tornou-se numa outra 
razão para Vicka agradecer de coração à sua salvadora.
Para mim, esta história incrível é uma nova confirmação de que ainda há muitas 
pessoas de coração bondoso à nossa volta e isso dá-me esperança.



Vivemos numa aldeia e temos sempre muito trabalho para fazer. Temos muitos animais e 
responsabilidades. Não só temos de os alimentar, mas também de os preparar e brincar com eles. 
Quando chega a Primavera, plantamos árvores. Há três anos, quando vínhamos a pé da escola para 
casa, apanhámos muitas flores e depois plantámo-las, Agora temos muitas, das quais cresceram 
mudas. Quando as plantarmos, teremos uma bela e grande floresta.

Exemplos: Projetos familiares e de grupo



Inovações tecnológicas

Música e Dança

Exemplos:



Passo 5. Entra na página "How
to submit" e escolhe a língua
em que queres submeter a tua
entrada
Passo 6. Verifica que tens acesso à 
Internet.
Passo 7. Se tens menos de 18 anos, 
deves ter contigo um adulto enquanto 
fazes a submissão - um educador ou 
um dos teus pais ou outra pessoa.

Quando estiveres pronto para submeter, por favor escolhe em que 
língua o queres fazer e clica no botão abaixo.Passos para submeter com 

sucesso uma nova entrada 



Passo 8. Começa a preencher o 
formulário. Este passo pode ser feito 
por um(a) educador(a)/ pai (mãe) ou 
outro adulto ou pelo próprio autor da 
entrada, desde que maior de 18 
anos.

Coloca aqui o título do teu projeto

Faz o Upload do teu projeto em qualquer um 
dos formatos pdf, jpeg, png, ou Word doc.

Se autorizares que a tua fotografia apareça na 
Galeria de Participantes,coloca-a aqui. Não estará 

identificada com o nome.

Se for um vídeo, coloca aqui o url ou um link para 
download, conforme te parecer o melhor.

Nome próprio, apelido, idade

Passos para submeter com 
sucesso uma nova entrada 



Escolhe como queres que o teu nome 
apareça. Se preferes privacidade, podes 
usar apenas as iniciais do teu nome e a 
tua idade

Escolhe se queres indicar o local onde 
vives ou apenas o teu país.

Continua a preencher o 
formulário 



Lê e assinala “Sim” em 
cada uma destas três 
perguntas

Pensa em como chegaste à ideia deste 
projeto e o que é que querias demonstrar. 
Assegura-te de que a tua proposta se refere à
Gentileza / Bondade e que ela expressa bem o teu 
pensamento

Continua a preencher o 
formulário 



Se tens menos de 18 anos, assinala "Sim" 
e entrega o formulário ao teu pai(mãe)/ 
professor(a). Se já tens 18 anos, 
assinala "Não", preenche o resto do 
formulário e assina no final.

Agora, o teu(tua) pai(mãe)/ educador(a) ou
outro adulto que faça a submissão deve ler
o Formulário de Autorização, colocar a data
e assinar no final.

Continua a preencher o 
formulário 



Assina o formulário.
A tua submissão 
está terminada.



E depois?





Envia as tuas perguntas para a 
página web seguindo o link  Contact

us
ou

envia um email para: 
kindnessexpressions@gmail.com

Estou disponível para ajudar:
mazevedo@utad.pt

mailto:kindnessexpressions@gmail.com
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