
APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

CONCURSO DE DECORAÇÃO  
DE NATAL 

   



“A criatividade é contagiosa, partilhe-a.” 

Albert Einstein 

—— 

Resultados 

2017 

168   16 distritos       91 000  455 000      15  

Escolas  + ilha Madeira      Alunos   Pessoas      Desejos   

         + 5 ilhas Açores      impactadas     realizados 

         



O objetivo da Make-A-Wish é 

chegar a TODAS as crianças  

elegíveis do país. 

Envolver as Escolas (Alunos, Professores, 

Pais, famílias) na nossa missão  

aproxima-nos deste objetivo. 

Tahir, 4 anos 

Gostava de conhecer o Mickey Mouse 

Desejo apadrinhado pelas Escolas 



Consiste na criação de um 

projeto de decoração de um 

espaço na Escola com as  

estrelas de Natal  

Make-A-Wish. 

Dirigido às comunidades 

escolares e educativas dos 

Ensino Pré-escolar, Básico e 

Secundário. 

Alia a criatividade à  

solidariedade, permitindo  a 

criação de um espírito de  

união e partilha em prol de 

uma causa comum. 

Concurso de Decoração de 

Natal 

O QUE É? PARA QUEM É? PORQUÊ? 



Para participar 

no Concurso, é 

necessário  

adquirir um  

mínimo de 250 

estrelas por 

Escola. 
  Ver alternativas ao Concurso 

no slide 12 

Agrupamento de Escolas de Tabuaço 

Concurso de Decoração de Natal | 2015 



Ariana, 4 anos 

Gostava de ir à Disneyland Paris 

Desejo apadrinhado pelas Escolas 

1€ = 1  

estrela 
1 auto-

colante + 

A estrela  

funciona 

como símbolo  

de decoração 

e de apoio 

para a 

realização  

de desejos. 



Seleção das Escolas vencedoras 
Critérios e distribuição 

CRIATIVIDADE E ORIGINALIDADE: TOP 10 

De todas as Escolas participantes no Concurso, são selecionadas as 10 com uma decoração mais criativa e 

original, de acordo com a votação de um júri IADE Creative University | Universidade Europeia 

 

NÚMERO DE “GOSTOS” NO FACEBOOK: TOP 5 

Dessas 10 Escolas, são selecionadas as 5 com um maior número de “gostos” na página do Facebook da Ma-

ke-A-Wish Portugal 

 

 

JÚRI MAKE-A-WISH: TOP 3 

Das 5 Escolas, um júri Make-A-Wish determina as 3 vencedoras. 

 

1º, 2º e 3º LUGARES 

O 1º, 2º e 3º lugares são selecionados após consenso entre os vários parceiros de divulgação do projeto 

(LeYa, EDP—Escolas Solidárias, Estrelas e Ouriços, CONFAP, AEEP, Associação Nac. de Professores) e a  Em-

baixadora Paula Lobo Antunes 

https://www.iade.europeia.pt/


Prémio 

1º  

lugar 

2º  

lugar 

3º  

lugar 

 50 livros LeYa 

 Visita da Embaixadora  

Paula Lobo Antunes à Escola 

 25 livros LeYa  15 livros LeYa  

Os livros são adaptados ao nível de ensino da Escola e destinam-se à biblioteca escolar. 



1. INSCRIÇÃO 

De 24 set. a 9 nov. 

As inscrições são feitas 

através do preenchimen-

to do formulário disponí-

vel AQUI. 

 

Até 14 de novembro, a 

Make-A-Wish envia as 

estrelas para a morada 

da Escola. 

2. PERIODO DE  

DECORAÇÃO 

De 14 nov. a 30 nov. 

Cada elemento da comu-

nidade escolar que doa 

1€, recebe o autocolante 

para usar e a estrela que 

vai para a decoração. A 

estrela pode ser persona-

lizada com uma mensa-

gem solidária / de Natal. 

O processo criativo de 

cada Escola pode focar-

se na Make-A-Wish ou 

outra temática.  

Ver anos anteriores:   

2017; 2016; 2015 

Passo-a-passo com cronograma 

3. ENVIO DAS  

FOTOGRAFIAS E 

PROCESSO CRIATIVO 

Até 3 de dez. 

As fotografias são  

enviadas por email, na  

horizontal. Deve ser 

identificada 1 para 

Concurso. 

 

A acompanhar a  

fotografia é registado 

por escrito o processo 

criativo da conceção 

da decoração.  

4. PUBLICAÇÃO DAS  

FOTOGRAFIAS E  

SELEÇÃO DO TOP 10 

5 de dez. 

As fotografias de todas as 

decorações são publica-

das no Facebook da Ma-

ke-A-Wish num álbum 

criado para o efeito, jun-

tamente com o processo 

criativo na descrição. 

O IADE seleciona as 10 

decorações mais criati-

vas e originais. 

 

https://goo.gl/forms/zJFg4cHv9UEwrGk63
https://www.facebook.com/pg/makeawish.pt/photos/?tab=album&album_id=1701595406527943
https://www.facebook.com/pg/makeawish.pt/photos/?tab=album&album_id=1322504277770393
https://www.facebook.com/pg/makeawish.pt/photos/?tab=album&album_id=1051817128172444


Passo-a-passo com cronograma 

6 a 12 de dez. 

Depois de publicado 

um novo álbum no Fa-

cebook com o Top 10, a 

Make-A-Wish apela ao 

voto de todas as pesso-

as para pôr  “gosto” na 

sua decoração preferi-

da. 

Passam à fase seguinte 

as 5 Escolas com um 

maior nº de “gostos. 

5. PERÍODO DE  

VOTAÇÃO E  

SELEÇÃO DO TOP 5 

6. DO TOP 5 AO TOP 3 8. TRANSFERÊNCIA 

DO DOS DONATIVOS  

9. RECONHECIMENTO 

E ENTREGA DO  

PRÉMIO 

13 de dez. 

Um júri Make-A-Wish 

apura o top 3 e comunica 

por email às Escolas e 

nas redes sociais. 

7. 1º, 2º e 3º LUGARES 

14 de dez. 

O 1º, 2º e 3º lugares são 

selecionados após con-

senso entre os vários 

parceiros de divulgação 

do projeto.   

Até 14 de dez. 

Deve ser transferido o 

valor total de estrelas 

que foram distribuídas 

para a conta da  

Make-A-Wish. 

Jan. 2019 

Todas as Escolas  

recebem um certificado 

de participação e carta 

de agradecimento. 

A Make-A-Wish agiliza 

a data de entrega do 

prémio com as Escolas 

que ocuparem o 1º, 2º e  

3º lugares. 



Escolas + Make-A-Wish 

Resumo do cronograma 

1 

Escolas 

Fase 

 

Data 

Tema 

Responsabi-

lidade 

2 3 4 5 

24 set. a 9 nov. 

Inscrição 

14 a 30 nov. 

Decoração 

Escolas 

Até  3 de dez. 

Escolas 

Envio fotos +  

processo criativo 

5 de dez. 

Make-A-Wish 

Publicação fotos 

+ top 10 

6 a 12 de dez. 

Período de  

votação + top 5 

Fase 

 

Data 

Tema 

Responsabi-

lidade 

6 7 8 9 

Make-A-Wish Make-A-Wish 

13 de dez. 

Do top 5 ao top 3 

14 de dez. 

1º, 2º e 3ºs lugares 

Jan. 2019 

Reconhecimento e 

entrega do prémio 

Até 14 de dez. 

Transferência de 

Escolas Make-A-Wish 



Ver alternativas ao Concurso  

no slide seguinte 



1 

2 

3 

Festa de Natal  
As estrelas funcionam como o “bilhete” na Festa de Natal da  

Escola. 

Mural dos desejos  
Comunidade escolar e educativa criar um painel dos desejos e  

decorá-lo com as estrelas Make-A-Wish. 

Venda de bolos 

Organizar uma venda de bolos: cada fatia corresponde a uma  

estrela Make-A-Wish. 

Mediante o donativo de  

1€ por estrela. 

 

4 

Eventos solidários  
Dinamizar um evento em que a participação corresponde a uma 

estrela Make-A-Wish. Exemplos: Caminhada, torneio de futebol, ... 



Política de devolução de estrelas 

Concurso de Decoração de Natal 

Outras atividades 

As estrelas são enviadas à consignação mas as Escolas têm que assegurar uma quantidade mínimo de 250 para  

garantir a participação no Concurso. 

 

Após a primeira encomenda, podem ser encomendadas mais estrelas, não havendo limite máximo.  

Contudo, só podem ser devolvidas até 250 para a morada da Make-A-Wish. 

As estrelas são enviadas à consignação. 

 

Se sobrarem e estiverem em bom estado podem ser devolvidas por CTT para a morada da Make-A-Wish. 



 

 

“Obrigada à Make-A-Wish por nos ter 
proporcionado ensinar este valor 

‘Solidariedade’.” Professora 
—— 

A atividade fomenta um espírito de partilha e união 

em prol de uma causa e objetivo comuns. 



No caso de identificar uma situação elegível na comunidade escolar ou educativa, poderá consultar todas as informações necessárias 
para a candidatura a um desejo no nosso site: www.makeawish.pt ou seguindo este LINK. 

 
Os critérios de elegibilidade da Make-A-Wish são: 
 
A idade: São elegíveis os desejos de crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos de idade, que não tenham recebido a concessão 
de um desejo de outras organizações. A candidatura deve ser submetida antes da criança/jovem ter completado os 18 anos de idade. 
 
A  doença: Determinam-se as possibilidades clínicas de realizar o desejo de uma criança pela informação do seu médico.  
Para receber um desejo, a criança deve enquadrar-se nas doenças progressivas, degenerativas ou malignas e estar em condições  
médicas de concretizar esse desejo. A lista das doenças elegíveis está disponível para consulta AQUI. 

MISSÃO: Juntos, realizamos desejos que ajudam a transformar a vida de crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos, 
que sofrem de doenças graves. 
 

VISÃO: Conceder um desejo a cada criança elegível.  
 

VALORES: Foco na criança | Integridade | Impacto | Inovação | Comunidade 

Sobre a Make-A-Wish Portugal 

Candidatura a um desejo 

http://www.makeawish.pt/
http://makeawish.blogs.sapo.pt/1371.html
https://www.dropbox.com/personal?preview=Lista+M%C3%A9dica_2017.pdf


Redes sociais 

Marta Antunes 
Coordenação de Projetos de Comunidade 

mantunes@makeawish.pt | 932909350 

www.makeawish.pt 
www.facebook.com/

makeawish.pt/ 

www.instagram.com/

makeawishportugal/ 

 
www.linkedin.com/

company/make-a-wish-

portugal/ 

www.youtube.com/

channel/

UCbhtnYplq9FSXEY-

PtI400A 

mailto:mantunes@makeawish.pt
http://www.makeawish.pt
https://www.facebook.com/makeawish.pt/
https://www.facebook.com/makeawish.pt/
https://www.instagram.com/makeawishportugal/
https://www.instagram.com/makeawishportugal/
https://www.linkedin.com/company/make-a-wish-portugal/
https://www.linkedin.com/company/make-a-wish-portugal/
https://www.linkedin.com/company/make-a-wish-portugal/
https://www.youtube.com/channel/UCbhtnYplq9FSXEY-PtI400A
https://www.youtube.com/channel/UCbhtnYplq9FSXEY-PtI400A
https://www.youtube.com/channel/UCbhtnYplq9FSXEY-PtI400A
https://www.youtube.com/channel/UCbhtnYplq9FSXEY-PtI400A

