
Concursos "Uma História ou Um Desenho, em tempos de COVID-19" 

A editora Ideias com História, em parceria com a Direção-Geral da Saúde, está a promover um 
concurso, de desenho e histórias, no site pedagógico CoronaKids, a que podem concorrer 
crianças, jovens e adultos. 
 
Os vencedores em cada categoria recebem material pedagógico e podem ainda indicar uma 
escola ou uma biblioteca a quem queiram que a editora ofereça 22 livros, jogos e kits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 
A história deve focar as 
contingências atuais provocadas 
pela COVID-19. 

O desenho deve centrar-se nas 
contingências atuais provocadas pela 
COVID-19 

Apresentação 
Texto apresentado em processador 
de texto (word, por exemplo), em 
língua portuguesa. 

Desenho digitalizado, num documento em 
formato PDF. 

Prazo Entrega das histórias até dia 31 de maio de 2020, inclusive. 

Quem pode 
concorrer 

Qualquer pessoa (sozinha ou em 
coautoria), de qualquer idade. 

Qualquer pessoa (sozinha ou em coautoria), 
até aos 12 anos de idade. 

Modo de 
envio 

Exclusivamente via email, para: geral@ideiascomhistoria.pt. Deve referir no email: 
nome completo, idade e número de Cartão de Cidadão. 

Prémios 

Edição da história vencedora, que 
será ilustrada pela equipa da editora, 
e diversos jogos, livros e kits do 
catálogo da editora Ideias com 
História para oferecer como prémios 
entre o 1.º e o 10.ºclassificados. 

1.º classificado Edição de um livro 
com a história e oferta de 6 livros, 
jogos ou kits do catálogo da editora. 
Além desta oferta, a editora oferece 
também um pack de 22 livros, jogos 
e kits a uma escola ou biblioteca a 
indicar pelo vencedor. 

2.º classificado 4 livros ou jogos 

3.º classificado 2 livros ou jogos 

Do 4.º ao 10.º classificados 1 livro 

Edição de um pequeno livro com os 10 
desenhos premiados, e oferta de diversos 
livros, jogos e kits pedagógicos do catálogo da 
editora. 

1.º classificado Oferta de 6 livros,jogos ou 
kits. Além desta oferta, a editora oferece 
também um pack de 22 livros, jogos e kits a 
uma escola ou biblioteca a indicar pelo 
vencedor. 

2.º classificado 4 livros ou jogos 

3.º classificado 2 livros ou jogos 

Do 4.º ao 10.º classificados 1 livro 

Edição  

A história vencedora será editada 
pela Ideias com História em versão 
PDF, disponibilizada gratuitamente 
online. 

Os 10 desenhos vencedores serão coligidos 
num livro que será editado pela Ideias com 
História em versão PDF,disponibilizada 
gratuitamente online. 

https://www.coronakids.pt/
mailto:geral@ideiascomhistoria.pt


Data do 
anúncio dos 
premiados 

10 de junho de 2020. 

 
Mais informação sobre os concursos aqui:  https://cidadania.dge.mec.pt/saude/noticias-e-
eventos/concursos-uma-historia-ou-um-desenho-em-tempos-de-covid-19 
 

No âmbito do  Programa Nacional de Controlo da Diabetes, da DGS, com o apoio e parceria da 
Direção-Geral da Educação foi lançado o concurso que visa estimular/desafiar a criatividade dos 
jovens estudantes das escolas de Portugal Continental de modo a que se desenvolvam 
conhecimentos sobre diabetes – prevenção e tratamento, realizando um vídeo inédito e 
original, da autoria dos alunos e professores, com a duração máxima de 5 minutos. 
  
Tendo em conta os constrangimentos causados pela atual pandemia causada pelo novo 
coronavírus, foi alargado o prazo para entrega dos trabalhos (realização vídeo "Diabetes 2020") 
para 16 de outubro. Os Prémios serão entregues em cerimónia a realizar em local e data a 
marcar, durante o mês de novembro 2020.  
Anexa-se o regulamento com as datas atualizadas. 
 

https://cidadania.dge.mec.pt/saude/noticias-e-eventos/concursos-uma-historia-ou-um-desenho-em-tempos-de-covid-19
https://cidadania.dge.mec.pt/saude/noticias-e-eventos/concursos-uma-historia-ou-um-desenho-em-tempos-de-covid-19

