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REGULAMENTO DO PASSATEMPO 

“PROJETO ESCOLAS 2022 - A DIFERENÇA FAZ O GÉNIO!” 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Dislexia Day by Day, aqui representada por Patrícia Teixeira de Abreu, vai levar a cabo 

um passatempo denominado “PROJETO ESCOLAS 2022 - A DIFERENÇA FAZ O GÉNIO!”, 

com o objetivo de sensibilizar as crianças para a dislexia, estimular a criatividade e 

promover a inclusão, o qual obedecerá às cláusulas que a seguir se indicam.  

 

2. PERÍODO DO PASSATEMPO 

O Passatempo iniciar-se-á às 00:00 do dia 1 de Outubro e terminará às 23:59 do dia 30 

de novembro de 2022. 

 

3. ÂMBITO DO PASSATEMPO 

Podem participar no Passatempo todas as Turmas do 1º ao 6º ano, em escolas 

localizadas em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores. 

 

4. DIVULGAÇÃO DO PASSATEMPO 

A publicidade do Passatempo será feita através das redes sociais (Facebook e Instagram) 

e do blog da Dislexia Day by Day, obrigando-se a promotora a expor claramente todas 

as condições aplicáveis, em cumprimento do disposto no art.º 11° do Decreto-Lei n.º 

330/90, de 23 de outubro na sua atual redação. 

 

https://dislexiadaybyday.com/
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5. QUEM PODE PARTICIPAR? 

Podem participar todas as crianças que estejam a frequentar o ensino básico (do 1º ao 

6º ano), bem como os professores de cada Turma, em escolas localizadas em Portugal 

Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores. 

A participação é feita por Turmas, sendo que apenas é permitida uma participação por 

Turma. 

 

6. COMO PARTICIPAR? 

A participação no Passatempo implica a aceitação integral do presente regulamento. 

Cada Turma deverá fazer um trabalho sobre o tema “Dislexia” que terá 

obrigatoriamente de tocar em 3 pontos: 

i) O que é a dislexia 

ii) Superpoderes da dislexia 

iii) A importância de aprender de formas diferentes 

 

A participação no passatempo será feita entre as 00:00 do dia 1 de outubro e terminará 

às 23:59 do dia 30 de novembro de 2022. 

Os trabalhos poderão ser enviados em qualquer formato digital (.jpg, .png, .gif, .docx, 

.doc, .pptx ou .pdf), com um tamanho máximo de 25MB e deverão ser submetidos 

através do formulário disponível para o efeito em 

www.projetoescolas.dislexiadaybyday.com.  

A participação no passatempo será feita nos termos seguintes: 

a) O professor de cada Turma participante deverá aceder ao website do 

passatempo www.projetoescolas.dislexiadaybyday.com e descer na página até 

à secção “Querem saber mais?”; 

b) Deverá carregar no botão “Carregar Trabalho”; 

http://www.projetoescolas.dislexiadaybyday.com/
http://www.projetoescolas.dislexiadaybyday.com/
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c) De seguida, deverá preencher o formulário com os dados solicitados e carregar 

o trabalho no local para o efeito “Seu Projeto”; 

d) Por fim, deverá carregar no botão “Submeter” e a participação estará concluída. 

 

6.1. CONDICIONANTES À PARTICIPAÇÃO 

Foram também estabelecidos os seguintes critérios para a participação ser válida no 

presente passatempo:  

a) Todas as participações estão sujeitas a uma aprovação por parte da promotora 

Dislexia Day by Day, que verificará se as mesmas reúnem as condições indicadas no 

presente regulamento;  

b) Na impossibilidade de contactar o vencedor pelo facto de os dados estarem 

incorretos ou por qualquer outro motivo alheio à promotora Dislexia Day by Day, a 

sua qualidade de vencedor passará para o participante seguinte. 

 

7. PRÉMIOS 

No âmbito do presente Passatempo, serão atribuídos os seguintes prémios às 3 Turmas 

vencedoras do total de Turmas participantes: 

i) Prémio individual para cada criança da Turma vencedora: 

a) Um (1) livro “Dislexia dia a dia” da autora Patrícia Teixeira de Abreu – apoio 

Fidelidade; 

b) Um (1) brinquedo no valor de até 10 € por criança, a ser definido pela 

promotora de acordo com a faixa etária – apoio Auchan. 

ii) Prémio para o professor responsável pela participação da Turma vencedora no 

passatempo: 

a) Um (1) workshop sobre dislexia - dinamizado pelo PIN. O workshop irá incidir 

nos seguintes módulos: (i) definição; (ii) sinais de alerta; (iii) abordagens 

pedagógicas recomendadas; (iv) adaptações na avaliação; (v) medidas. O 

workshop será marcado mediante conciliação de agendas entre a escola 
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vencedora e a entidade que ministra a sessão PIN, até ao dia 31 de março de 

2023 

b) Um (1) workshop sobre dislexia para pais, dinamizado pela Sara Lourenço 

Gomes (terapeuta da fala). O workshop irá incidir nos seguintes módulos: 

(i)Sinais de alerta; (ii)Intervenção terapêutica; (iii) O trabalho de equipa entre 

terapeuta/ escola e família; (iv) Estratégias para o dia a dia. A divulgação do 

workshop aos pais é da responsabilidade da escola vencedora. Esta sessão 

será em formato on-line ou presencial, com data a marcar mediante 

conciliação de agendas entre a Sara Lourenço Gomes e a Dislexia Day by Day, 

até ao dia 31 de março de 2023. 

c) Um (1) livro “Dislexia dia a dia” para o professor - apoio Fidelidade; 

d) Um (1) livro “Sentidos: o grande livro das perturbações do desenvolvimento 

e do comportamento” do autor Nuno Lobo Antunes, para o professor - apoio 

PIN; 

e) Uma (1) sessão de acompanhamento educacional para EMAI - PIN. Esta 

sessão será em formato on-line ou presencial, com data a marcar mediante 

conciliação de agendas entre a escola vencedora e a entidade que ministra a 

sessão PIN, até ao dia 31 de março de 2023. 

  

Os prémios serão atribuídos por segmento, ou seja, será apurado um (1) vencedor do 

1º e 2º ano; um (1) vencedor do 3º e 4º ano e um (1) vencedor do 5º e 6º ano, que 

perfazem a totalidade de 3 vencedores. 

Os prémios são pessoais e intransmissíveis e não poderão ser trocados por nenhum 

outro, nem remíveis em dinheiro ou cheque bancário, ou objeto de qualquer transação, 

alteração ou compensação.  

Cada Turma só será considerada vencedora na primeira vez que ganha, mesmo que 

tenha efetuado várias participações.  

Se, por razões alheias à Dislexia Day by Day, não for possível entregar os prémios acima 

descritos aos vencedores, a Dislexia Day by Day poderá substituí-los por outro de 

características iguais ou superiores.  
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8. APURAMENTO DOS PREMIADOS 

Até ao dia 31 de dezembro de 2022, o painel de júris da Dislexia Day by Day, composto 

por:  

(i) Sara Lourenço Gomes (terapeuta da fala);  

(ii) Ana Marques (CEO da Milenar – Agência de Media de Influência, e da IPSIS 

– agência de comunicação); e  

(iii) Francisca Conde (criança disléxica) 

validará as participações e procederá à escolha dos três (3) trabalhos mais criativos. 

 

9. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES 

Cada Turma vencedora receberá a informação de que foi premiada, através de um e-

mail para o contacto de e-mail que indicou na participação. 

A divulgação dos vencedores será ainda feita no blog e redes sociais da Dislexia Day by 

Day (Facebook e Instagram). 

 

10. DISPONIBILIZAÇÃO DOS PRÉMIOS 

Os prémios serão entregues até dia 31 de março 2022, sendo o dia exato acordado 

posteriormente, mediante a disponibilidade das escolas vencedoras e da promotora 

Dislexia Day by Day. Sempre que possível os prémios serão entregues pessoalmente às 

turmas vencedoras mediante conciliação da disponibilidade das escolas vencedoras e 

da promotora do passatempo Dislexia Day by Day. 

Os custos de transporte para a entrega dos prémios em Portugal, serão suportados pela 

promotora do presente Passatempo, à exceção das regiões autónomas dos Açores e da 

Madeira em que os mesmos serão suportados pela escola vencedora. 

 

https://dislexiadaybyday.com/
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11. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

Caso ocorram circunstâncias de força maior, a Dislexia Day by Day reserva-se o direito 

de alterar, suspender ou cancelar o passatempo em causa.  

Em caso algum à Dislexia Day by Day pode ser imputada responsabilidade decorrente 

de falhas tecnológicas nos serviços de comunicações, provenientes de causas 

imprevistas, nomeadamente o serviço automático de recebimento e o serviço de rede 

internet ficar indisponível por pequenos períodos de tempo, ou ser interrompido. 

 

12. PROTEÇÃO DE DADOS 

O tratamento de dados pessoais dos participantes e vencedores deste passatempo é 

obrigatório nos termos estabelecidos neste Regulamento. Apenas solicitamos que nos 

comunique os dados pessoais necessários à participação no presente passatempo, pelo 

que não nos deverá comunicar qualquer dado pessoal que não lhe seja solicitado, como 

é o caso de imagens/fotografias dos participantes. Caso nos comunique algum dado 

pessoal que não seja necessário à sua participação, iremos proceder à imediata 

eliminação do mesmo. 

De acordo com anteriormente referido, a mera participação neste passatempo implica 

a aceitação expressa pelo titular dos dados do tratamento dos seus dados pessoais de 

acordo com o descrito neste regulamento. 

Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão, única e exclusivamente, 

utilizados pela Dislexia Day-by-Day no âmbito do passatempo. 

Veracidade e exatidão da informação:  

Os participantes são obrigados a fornecer informações precisas e atualizadas que 

correspondam à sua própria identidade, pelo que se entende que os dados fornecidos 

pelos participantes e, quando apropriado, pelos vencedores em qualquer fase da 

promoção, são exatos e atuais, e que é da sua responsabilidade comunicar qualquer 

atualização e/ou retificação dos mesmos às entidades responsáveis. 
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O tratamento dos dados dos participantes e vencedores da presente promoção 

(doravante “interessados”) será realizado nas condições estabelecidas na presente 

cláusula. 

Responsáveis pelo Tratamento:  

Os dados pessoais dos interessados serão tratados com respeito pelo Regulamento 

Geral sobre a Proteção da Dados (doravante “RGPD”), garantido a Patrícia Teixeira de 

Abreu [dislexiadaybyday@gmail.com], na qualidade de Responsável pelo Tratamento 

dos dados pessoais, e em representação da Dislexia Day by Day, a segurança e 

confidencialidade do tratamento. 

Sem prejuízo do estipulado nos números anteriores, os dados pessoais fornecidos para 

participar no presente passatempo serão tratados pela Dislexia Day by Day, de acordo 

com os seguintes termos e condições:  

a. Finalidades de tratamento dos dados pessoais dos interessados - Os dados dos 

participantes no presente passatempo serão tratados pela Dislexia Day by Day com as 

seguintes finalidades:  

(i) Gerir a sua participação no presente passatempo e, em caso de ser o participante 

vencedor, verificar que o interessado cumpre com os requisitos necessários para poder 

participar no passatempo.  

(ii) Proporcionar ao interessado a informação necessária para que a sua participação se 

ajuste ao Regulamento.  

(iii) Cumprimento de obrigações legais inerentes ao passatempo.  

(iv) Envio de comunicações relativas à atividade da Dislexia Day by Day, via e-mail, com 

o objetivo de informar e sensibilizar sobre o tema. 

Igualmente, se o interessado for participante e Vencedor do passatempo, os seus dados 

serão tratados com as seguintes finalidades: 

(v) Publicitar, promover e publicar, na internet ou em qualquer outro meio, o seu nome, 

na qualidade de vencedor, com a finalidade de dar a conhecer aos restantes 

mailto:dislexiadaybyday@gmail.com
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participantes e público em geral quem foi o participante vencedor e também com fins 

comerciais ou informativos da Dislexia Day by Day.  

(vi) Comunicar ao interessado o prémio obtido mediante o envio de um email. Serão 

dados como corretos os dados que o participante tenha fornecido ao fazer o registo no 

passatempo.  

(vii) Atribuição do prémio. 

 

b. Fundamento jurídico para o tratamento dos dados do interessado - O tratamento 

dos dados para as finalidades (i), (ii), (vi) e (vii), é realizado com base na necessidade de 

execução deste passatempo, no qual os interessados participam voluntariamente, 

sendo que o não fornecimento dos dados pessoais inviabiliza a participação do 

participante no passatempo. 

O tratamento dos dados para a finalidade (iii) constitui uma obrigação legal e é realizado 

com base na sua necessidade para efeitos de cumprimento de obrigações jurídicas a que 

a Dislexia Day by Day poderá estar sujeita, nomeadamente perante a Autoridade 

Tributária, juízes, tribunais, associações de consumo ou quaisquer outros terceiros a 

quem a Dislexia Day by Day se veja obrigada a comunicar a informação, em caso de 

impugnação por parte do interessado ou reclamação de qualquer índole interposta pela 

Dislexia Day by Day ou pelo próprio interessado. 

O tratamento dos dados para a finalidade (iv) será realizado apenas se o participante 

assim fornecer o seu consentimento. Este consentimento poderá ser revogado a 

qualquer momento, sem que tal, no entanto, torne ilícito o tratamento de dados 

pessoais realizado com base nesse consentimento até à data em que o mesmo seja 

revogado. Quando necessário, a não prestação do seu consentimento irá impedir-nos 

de lhe enviar comunicações comerciais relacionadas com a atividade da Dislexia Day by 

Day. 

O tratamento dos dados para a finalidade (v) é realizado com base no nosso interesse 

legítimo em dar a conhecer aos restantes participantes e público em geral que os 

prémios do passatempo foram devidamente atribuídos aos respetivos vencedores. 
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c. Atualização dos dados - Como titular dos dados fornecidos à Dislexia Day by Day, 

deverá comunicar no mais breve espaço de tempo à Dislexia Day by Day qualquer 

alteração dos mesmos com o fim de que a citada entidade possa proceder à sua 

atualização. Na medida em que se não comunicar o contrário, a Dislexia Day by Day 

assumirá que os dados inseridos são atuais. 

 

d. Prazo de conservação dos dados pessoais pela Dislexia Day by Day.- A Dislexia Day 

by Day irá conservar os dados pessoais dos interessados enquanto a presente promoção 

estiver em curso, desde que os interessados não solicitem a eliminação dos mesmos e, 

após esse tratamento, durante os períodos de conservação estabelecidos na legislação 

aplicável para o cumprimento das obrigações legais da Dislexia Day by Day. 

 

e. Direitos do titular dos dados - De acordo com a legislação de proteção de dados 

aplicável, tem direito de:  

(i) solicitar o acesso aos seus dados pessoais: Tem o direito de obter a nossa confirmação 

sobre se quaisquer dados pessoais relativos a si estão, ou não, a ser tratados e, se for 

esse o caso, solicitar acesso aos seus dados pessoais. As informações de acesso incluem 

– entre outras coisas – as finalidades do tratamento, as categorias de dados pessoais em 

questão e as categorias de destinatários ou os destinatários a quem os seus dados 

pessoais foram ou serão divulgados. No entanto, este não é um direito absoluto e os 

interesses de outros indivíduos restringem o seu direito de acesso.  

Pode ter o direito de obter uma cópia dos dados pessoais que estão a ser objeto de 

tratamento.  

(ii) solicitar a retificação dos seus dados pessoais: tem o direito de obter de nós a 

retificação das imprecisões relativas aos seus dados pessoais. Dependendo dos fins do 

tratamento, tem o direito a que os seus dados pessoais incompletos sejam completados, 

inclusive por meio de uma declaração adicional.  
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(iii) solicitar o apagamento dos seus dados pessoais: em determinadas circunstâncias, 

pode ter o direito de obter de nós o apagamento dos seus dados pessoais e nós 

poderemos ser obrigados a apagar esses dados pessoais;  

(iv) solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais: em determinadas 

circunstâncias, pode ter o direito de obter de nós a limitação do tratamento dos seus 

dados pessoais. Nesse caso, os respetivos dados serão marcados e só podem ser 

tratados por nós para determinados fins.  

(v) solicitar a portabilidade dos dados: em determinadas circunstâncias, pode ter o 

direito de receber os dados pessoais que nos forneceu, num formato estruturado, de 

uso corrente e de leitura automática e pode ter o direito a transmitir esses dados para 

outra entidade sem que o possamos impedir.  

(vi) opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais: tem o direito de, a qualquer 

momento, se opor ao tratamento dos seus dados pessoais para finalidades de 

investigação e comercialização de produtos da Dislexia Day by Day. Caso exerça este seu 

direito de oposição, deixaremos, de imediato, de tratar os seus dados pessoais para tais 

finalidades. 

Também tem o direito de apresentar uma queixa junto da Autoridade de Controlo para 

a Proteção de Dados Nacional: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) através 

do website ou do e-mail geral@cnpd.pt. 

Se tiver qualquer questão ou pretender exercer os referidos direitos, poderá enviar um 

e-mail para dislexiadaybyday@gmail.com. Para o exercício dos seus direitos, caso seja 

necessário, poderemos solicitar o envio de um documento que comprove a sua 

identidade. Deverá também indicar o direito que pretende exercer. O exercício dos 

direitos é gratuito, exceto se se tratar de um pedido manifestamente infundado, 

excessivo ou reiterado. 

 

f. Comunicação de dados a terceiros pela Dislexia Day by Day:  

https://www.cnpd.pt/cidadaos/participacoes/
mailto:geral@cnpd.pt
mailto:dislexiadaybyday@gmail.com
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Os dados pessoais tratados pela Dislexia Day by Day para atingir as finalidades 

detalhadas anteriormente poderão ser comunicados aos seguintes destinatários, tendo 

como fundamento jurídico a comunicação:  

- O tratamento dos dados pessoais para Publicitar, promover e publicar, na internet o 

seu nome de registo (…) supõe necessariamente a comunicação dos dados a qualquer 

terceiro com acesso aos meios e canais de comunicação onde se reproduzam, 

publiquem ou comuniquem publicamente os dados dos interessados. Quando a 

reprodução, comunicação pública ou publicação dos dados pessoais dos interessados se 

realize em meios de comunicação acessíveis desde qualquer país do mundo, tal como 

Internet, o tratamento dos dados permitirá que terceiros situados fora do território do 

Espaço Económico Europeu possam conhecer os dados pessoais.  

- A juízes, Tribunais, associações de consumidores ou quaisquer outros terceiros a quem 

a Dislexia Day by Day se veja obrigada a comunicar as informações em caso de 

impugnação pelo interessado ou reclamação de qualquer espécie interposta pela 

Dislexia Day by Day ou pelo próprio interessado.  

 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Passatempo não implica um fator de sorte ou azar, nem um sorteio que 

escolha os participantes vencedores dos prémios acima indicados, pelo que não se 

insere nas chamadas “modalidades do jogo afins do jogo de fortuna ou azar”, em 

conformidade com o disposto nos artigos 159.º a 164.º do Decreto Lei nº 422/89, de 2 

de dezembro.  

O premiado não poderá renunciar a uma eventual utilização publicitária gratuita, global 

ou parcial do seu nome, imagem animada ou não, para efeitos publicitários, salvo se 

renunciarem, por escrito, ao seu prémio. 

A Dislexia Day by Day poderá, a qualquer momento, proceder à alteração do presente 

Regulamento. Qualquer alteração material ao presente Regulamento será comunicada 

através do blog Dislexia Day by Day e por quaisquer outros meios adequados. Caso o 

https://dislexiadaybyday.com/
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participante opte por continuar a participar no presente passatempo estará a aceitar 

tais alterações. 

 

A participação no passatempo implica a declaração tácita de que os participantes 

conhecem e aceitam integralmente e sem reservas o presente regulamento. 

Este passatempo rege-se pela legislação vigente em Portugal.  

 

Lisboa, 1 de Outubro de 2022. 

 

 


