
 

 
 

ROTEIRO DIGITAL “UM DIA NOS PARQUES MAIS MÁGICOS DO PORTO” 
ROTEIRO DIGITAL COM QUIZZES 

 
SE ÉS SÓCIO DO CLUBE PT  INSCREVE-TE  

E USUFRUI DESTA EXPERIÊNCIA GRATUITAMENTE 

 

 
 

Conhece bem os Parques urbanos mais bonitos da cidade do Porto, onde a natureza vive em harmonia e comunhão com o ambiente construído? 
 

Este Roteiro contém dois percursos com desafios: um no Parque da Cidade “Há vida no Parque Encantado”  

e outro nos Jardins do Palácio de Cristal “Nos Jardins de um Palácio Desaparecido” 
 

Leve os miúdos à aventura no Parque da Cidade durante a manhã e permita-se descobrir novas espécies fora dos trilhos seguindo o Quizz e,  

durante a tarde, siga o peddy-paper e permita-se encantar nos Jardins românticos do Palácio de Cristal até ao entardecer. 

 

Viva a natureza dentro da cidade com a família, abrande o ritmo para reaprender, contemplar e divertir-se na companhia dos seus filhos! Com toda a 

segurança... 
 

DISPONIVEL PARA USUFRUIR ENTRE 23 DE DEZEMBRO E 3 DE JANEIRO 
 

O    MDNCJOOO 

 Instruções para utilização do Roteiro com Desafios 

Instruções para utilização do Roteiro com Desafios em formato digital 

Estes Roteiros pretendem ser utilizados autonomamente pelas famílias, em regime de "self-drive".  
Contêm atividades com desafios - Quizzes ou Peddy-papers - para estimular a capacidade de observação e elevar o entusiasmo dos mais novos.  

Descubra Portugal com os seus filhos no lema "Aprender viajando"! 
1. Utilize o seu próprio dispositivo com ligação à internet (smartphone, iphone ou tablet com dados móveis disponíveis); 

2. Os Roteiros são disponibilizados após inscrição no Clube Portugal Telecom e fecho de inscrições pelos meios indicados. 

3. Após o fecho das inscrições, é enviado para o e-mail: 

. um código-chave que dá acesso à página digital do Roteiro e aos desafios; 
. a data de validade do código-chave (estará disponível entre 23 de Dezembro e 3 de Janeiro); 

. uma ligação para descarregar o Roteiro em formato PDF. 

 
Notas: 

Dentro do período de validade do código é possível aceder ao Roteiro digital quantas vezes desejar. 

Os desafios são acedidos pelo mesmo código-chave e têm a mesma validade, contudo, o resultado só pode ser submetido uma única vez. 

Os Desafios (Quizzes ou Peddy-papers) apenas funcionam com ligação à internet (dados móveis ligados); 

A melhor experiência dos Roteiros com desafios é utilizar sempre um versal digital online; 
 

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 

 

DIA 31 DE DEZEMBRO 2020 

 

 

INSCRIÇÕES: 
 

Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 
nome, numero de sócio (numero de funcionário) e contacto móvel 

 

NOTA: O ACESSO TEM DE SER ADQUIRIDO POR UM SÓCIO DO CLUBE PT. 
 

mailto:zn@clubept.pt

