
 

 
 
 

“ROTEIROS DIGITAIS COM DESAFIOS PARA TODA A FAMILIA” 
 

Nestes tempos em que é imperativo respeitar o distanciamento físico, podemos não ir a festas, eventos, reuniões de amigos e familiares como tanto gostamos... 
 

Mas, quem tem filhotes sabe - é preciso continuar a usar toda a energia para criar alegria! 
 

Correr, brincar e aprender! 
 

Já imaginou poder fazer isso tudo ao ar livre, respeitando a segurança do distanciamento? 

 

É possível aprender brincando na cidade ou no parque, com os filhotes,  

usando os nossos roteiros digitais com peddy-papers e quizzes que vão envolver toda a família! 
  

Onde e quando quiser! 
 

 

"Um dia nos Parques mais Mágicos do Porto" 

Roteiro digital com Quizzes 

 
Conhece bem os Parques urbanos mais bonitos da cidade do Porto, onde a 

natureza vive em harmonia e comunhão com o ambiente construído? 
  

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... 

 

 

"Nos Jardins de um Palácio Desaparecido"  

Peddy- paper para famílias 

 

 

Em tempos idos exisitu um Palácio feito de vidro e aço - era chamado 

Palácio de Cristal. 

A revolta dos homens destrui-o, mas ficaram os jardins a testemunhar a 

sua existência e beleza. 

 Há magia e encanto neste parque, onde animais convivem com 

estátuas de outras eras e até uma capela serve de memorial de um rei 

morto. 

  

Lançamos o convite de percorrer todo o parque com a família, descobrindo 

os diferentes jardins com os seus recantos que encantam. 

 Preparado/a para o desafio com a família? 
 

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 o pagamento 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 (terá uma validade de 15 dias); 

. 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; 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EscolhA o SEU e USUFRUA DESTA EXPERIÊNCIA  

adquirA através do clube pt  

 

Preços: 
 

 “UM DIA NOS PARQUES MAIS 
MÁGICOS DO PORTO”  

Roteiro Digital com Quizzes 

“NOS JARDINS DE UM 
PALÁCIO DESAPARECIDO” 
Peddy-paper para famílias 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 6,00€ 2,00€ 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 7,50€ 3,50€ 

Não Sócios Clube PT 8,00€ 4,00€ 

 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 
 

DIA 7 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), contacto móvel, nome de todos os participantes, 
 idade das crianças e indicação do Roteiro pretendido.  

 
 

PAGAMENTOS:  
(até à data limite das inscrições - 7 DE DEzembro): 

 

Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,  

caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito. 

O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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