
«CRIA COM ANDERSEN»

Com o objetivo de dar a conhecer o escritor 
Hans Christian Andersen, e como atividade 

de acompanhamento da exposição 
patente no edifício da Torre do Tombo 

até 26 de outubro de 2013, 
a DGLAB desafia os mais novos (1.o e 2.o ciclos) 
a participar na atividade «Cria com Andersen». 

Regulamento

1 –  Esta atividade de escrita ou de ilustração tem por base 
a leitura de um dos seguintes contos de Hans Christian 
Andersen:

O patinho feio; As flores da Idinha ; A vestimenta nova do 
Imperador; A polegadazinha; A sereiazinha; Os cisnes selva-
gens; O duende em casa do merceeiro; O rouxinol; A Princesa 
e a ervilha; A rapariguinha dos fósforos.

2 –  Os trabalhos a concurso deverão mencionar o conto no 
qual se inspiraram, e poderão revestir uma das seguintes 
formas:

·  Imaginar um diálogo entre duas ou mais personagens 
do conto escolhido; 

·  Escrever uma história com base nos valores expressos 
nos contos de Hans Christian Andersen:
 a felicidade; a alegria, a traição, a vaidade; autenticidade; 
discriminação; pobreza, etc.

·  Inventar uma continuação para a história ou um outro 
final; 

· Criar uma ilustração para a história escolhida.

3 –  Os trabalhos escritos não devem exceder as 3 páginas. 
A ilustração poderá ser feita em folha A3 ou A4.

4 –  O envio dos trabalhos decorrerá até 15 de novembro 
de 2013.

5 –  Os trabalhos escritos podem ser enviados por e-mail 
para dsl@dglab.gov.pt  ou por correio para:

Atividade «Cria com Andersen»
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
Edifício da Torre do Tombo – Alameda da Universidade

1649-010 Lisboa

6 –  Os participantes devem enviar os seguintes elementos: 
nome, morada, escola a que pertencem e ano de escola-
ridade.

7 –  O júri será constituído por um técnico da DGLAB, por 
Niels Fischer, designer e promotor da exposição, e por um 
escritor de literatura para a infância.

8 –  Os três trabalhos selecionados pelo júri serão publica-
dos nos sites da DGLAB e os seus autores receberão 
livros e materiais sobre Hans Christian Andersen. 

9 –  Os trabalhos premiados poderão integrar as próximas 
exposições «Hans Christian Andersen» previstas para 
Almodôvar e Sesimbra.




