
FICHA DE ADESÃO

Nome:

Este programa visa defender a saúde das crianças durante a fase 2 da Pandemia, somando
às medidas internas de defesa do Colégio também uma linha de defesa externa
construída com a ajuda das famílias da sala ou turma que vai aumentar a proteção.
É simples de entender: quantos mais pais aderirem, mais segura é a sala do seu filho.

2 – À medida que os pais aderem, vamos dar-lhe uma informação valiosa que será
afixada numa placa na porta da sala – É um Sinal com Castelos. O número de castelos
mostra a força da linha de defesa externa da sua sala. É um indicador de segurança extra
contra o vírus. O número de castelos pode aumentar com a adesão de mais pais.

3 – Este programa aumenta a sua tranquilidade porque fica a saber que, junto com as
medidas internas do Colégio, os pais estão a defender-se de uma forma prática,
semelhante à sua, o que faz aumentar a segurança de todos e a proteção do seu filho.

4 – Há um controlo sobre a forma como os pais estão a cumprir, no dia-a-dia? Não. Basta-
nos a sua palavra. É um compromisso de honra e é do seu interesse ser verdadeiro.

O que significa aderir?

1 – Assumir o compromisso de (1) ler o Programa Escudo Duplo, (2) de responder ao
Auto-Teste, (3) de criar o seu próprio Castelo e (4) de pensar em quem faz parte dele.
Quem fizer parte do seu Castelo deve passar a usar os “4 Escudos de Defesa” para
impedir que o vírus entre em sua casa.

5 – Adira a este programa. Preencha e entregue a Ficha de Adesão na Sala do seu filho,
ou à diretora do colégio, ou envie pelo email: mundosdevida@mundosdevida.pt
Ficará mais seguro e ainda pode ganhar um Grande Prémio!

Sala: 


