
Tomei conhecimento do Programa Escolar da Colgate 
e acredito ser uma iniciativa relevante para as crianças 

da sua turma.

Se também considera ser uma iniciativa relevante, 
inscreva por favor a sua turma através do link:

https://programa-escolar.colgate.pt

CARO(A) PROFESSOR(A)

www.colgate.pt



PROGRAMA ESCOLAR
COLGATE PARA CRIANÇAS
ENTRE OS 6 E OS 10 ANOS

A Colgate® demonstra o seu firme compromisso 
para ajudar os pais e a escola a incutir de forma 
lúdica bons hábitos de saúde oral desde a mais 
tenra idade. 

Oferecemos gratuitamente o programa 
pedagógico para professores de escolas do 
primeiro ciclo de forma a mostrar as vantagens 
de se ter uma boca limpa e saudável.

O material pedagógico mostra de forma 
interativa e divertida como se deve lavar os 
dentes corretamente de forma a combater os 
agentes externos “maus” para a nossa saúde 
como a cárie dentária.

Promoção válida de 3 a 31 de outubro 2017 (data do carimbo dos CTT). Não se aceitam fotocópias dos documentos a enviar. Não serão 
atribuídos prémios a Comerciantes ou Grupos de Consumidores. A Colgate Palmolive Unipessoal, Lda., proprietária da marca Colgate,  garante 
a con�dencialidade dos seus dados pessoais. Os nomes e fotogra�as dos vencedores, poderão ser tornados públicos. O fornecimento dos 
dados pessoais é facultativo mas só serão consideradas as respostas com todos os campos * preenchidos. Os dados recolhidos são processados 
e destinam-se ao tratamento desta promoção, �ns estatísticos e futura correspondência da Colgate Palmolive, Unipessoal, Lda., sendo 
garantido nos termos da lei o direito de acesso, reti�cação e eliminação dos mesmos, dirigindo-se para o efeito a: Colgate Palmolive, Assuntos 
do Consumidor, Apartado 86 EC 2741-901 Porto Salvo. Se não desejar que os seus dados sejam usados para outras ações promocionais, 
indique com uma cruz:

PREENCHA COM MAIÚSCULAS (os campos com * são de preenchimento obrigatório para se habilitar ao prémio)

Tire uma foto criativa a sorrir, compre 2 produtos Colgate e partilhe em promo.colgate.pt ou 
envie para o Apartado 86 EC Porto Salvo 2741-901, conjuntamente com o comprovativo de 
compra de 2 produtos Colgate.

As 10 fotos mais criativas ganham um cartão Pingo Doce de 120€.

Promoção exclusiva nas lojas Pingo Doce de 3 a 31 de Outubro 2017.
Consulte o regulamento em promo.colgate.pt


