
ALERTA!! 

PASSATEMPO do Dia Nacional da Segurança Infantil!!! 
 
Este ano, o tema do Dia Nacional da Segurança Infantil (DNSI) é: “BRINCAR SEM 

AGENDA” e este será também o mote para o Passatempo que a APSI, com a inestimável 

colaboração da Bertrand, Dorel (Maxi-Cosi), Essilor, 4Kidoh, IKEA e Science4You, vai pôr 
em marcha a partir de... AGORA! 

 
De 23 de abril a 20 de maio, desafiamos as famílias de Portugal a apresentarem — via 

filme ou fotografia — uma obra original e de sua autoria, na área em que se sentirem mais 

à vontade (Ex.: inventar um jogo, escrever uma história, fazer um desenho, criar uma 

música, uma coreografia, uma instalação artística...o que a imaginação ditar!). 

 
Cada equipa terá de ter, no mínimo, 2 elementos, sendo que a/o capitã/o de equipa  

deverá ter entre 3 e 12 anos). 

 

Os trabalhos que nos chegarem serão inseridos num álbum, no Facebook da APSI, e 

estarão a votação até às 23:59 do dia 23 de maio. 

 

Os autores dos 3 trabalhos que receberem mais “gostos” terão direito a um pack de 

prémios que será anunciado ao longo dos próximos dias — fiquem atentos. 

 
Em caso de empate, a decisão final ficará nas mãos do nosso júri (constituído apenas   

por voluntários da APSI). 

 
O anúncio oficial das equipas melhor classificadas será feito dia 24 de maio, no 

Facebook da APSI. 

 
Os trabalhos mais votados serão compilados num e-book (ou similar) acessível a partir do 

site da APSI e disponibilizado a todas as crianças que os quiserem conhecer e usufruir 

deles. 

 
As obras a concurso ou pedidos de esclarecimento deverão ser remetidos para o email: 
comunicacao@apsi.org.pt 

 
O recurso a sites de compra de “gostos” (falsos “likes”), ou qualquer outro tipo de 
participação fraudulenta detetada, terá como consequência a desqualificação. Os 
descendentes diretos de colaboradores ou de membros dos Órgãos Sociais da APSI, não 
podem concorrer. 

 
Ao concorrerem, os participantes autorizam a APSI a utilizar os conteúdos que venham a 

disponibilizar, no âmbito da sua participação, sem que a esse título possa ser exigida à 

APSI qualquer remuneração, contrapartida ou compensação. 

 
 
#dnsi2021 #passatempodnsi2021 #apsi #segurancainfantil 
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