
DIA DA CRIANÇA É DIA DO NARIZ VERMELHO
Uma iniciativa de crianças para crianças

O DNV é uma iniciativa que pretende sensibilizar as crianças para a importância da solidariedade 
social e divulgar a missão da Operação Nariz Vermelho: levar alegria às crianças hospitalizadas!
O ano passado, os donativos angariados no DNV permitiram garantir as visitas dos Doutores 
Palhaços a 5 hospitais um ano inteiro!

O seu contributo é fundamental! Escolha os produtos solidários que revertem a 100% para a 
causa:
NARIZ VERMELHO | 2€ | qtd: _________
T-SHIRT VERMELHA | 5€ | qtd/tam (4/6/8/10/XS/S/M/L/XL): _______________________________
T-SHIRT ‘QUANDO FOR GRANDE...’ | 5€ | qtd/tam (2/4/6/8/10/12/XS/S/M/L/XL): ________________
CD ‘AI SENHORES DOUTORES’ | 3€ | qtd: _________
LIVRO DE PINTAR ‘A VIDA TEM MUITA PINTA’ | 5€ | qtd: _________

Nome do Pai, Mãe ou EE: __________________________________   Ass: __________________

Nome do Filho/educando: __________________________________________ Ano: __________

ATENÇÃO: Por favor preencha este boletim e entregue-o na sala do seu educando, ao professor 
responsável. Veja mais detalhes no site www.diadonarizvermelho.pt
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