
Como participar: pintar as mãos e enviar uma mensagem 

 

Passo 1: Introdução 

- Lê os “Termos e Condições” (“Terms & Conditions”) e a “Política de 

Privacidade” (“Privacy Policy”). (apenas versão em inglês) e clica em “Aceitar” 

(“Accept”); em seguida, clica em “Seguinte” (“Next”). 

- ATENÇÃO! Se tiveres menos de 18 anos precisarás da tua mãe/ pai ou tutor 

para ler contigo a “Política de Privacidade” (“Privacy Policy”) e os “Termos e 

Condições” (“Terms & Conditions”) antes de clicares no botão “Aceitar”. 

Passo 2: Dados do Participante 

- 1) Seleciona o teu país ou região 

- 2) preenche o teu nome próprio (o apelido não é necessário) 

- 3) Seleciona o estado: tratamento finalizado / em tratamento / falecido 

- 4) introduz o teu endereço de correio eletrónico (para receberes o certificado 

de participação), confirma o endereço de correio eletrónico. 

- 5a) seleciona a tua idade. Se tiveres 18 anos ou mais, seleciona “18 anos ou 

mais”; clica em “Seguinte” (“Next”) 

- 5b) seleciona a tua idade (se tiveres menos de 18 anos, seleciona “menos de 18 

anos”. O teu pai/mãe ou tutor terão de preencher o nome e clicar em 

“Confirmar” (“Confirm”) e depois clicar em “Seguinte” (“Next”). 

Passo 3: Pintar as mãos 

- - Usa a tua imaginação para pintar a mão com cores; as cores pintadas fora do 

contorno da mão não serão exibidas. 

- Quando acabares, clica em “Seguinte” (“Next”) 

Passo 4: Mensagem de esperança 

- Escreve a mensagem de esperança no espaço abaixo para demonstrar a tua 

valentia, coragem e resiliência. 

- Podes escrever na tua própria língua.  

- Quando acabares, clica em “visualizar” (“Preview”) 

Passo 5: Confirmação 

- Poderás visualizar agora o teu certificado 

- - Se gostares, clica em “Confirmar” (“Confirm”). 

- Se quiseres alterá-lo, clica em “Voltar” (“Back”). 

- Obrigado pelo apoio ao Dia Internacional da Criança com Cancro 

#throughourhands. 

- A tua mensagem foi enviada para confirmação. Em breve (num prazo de 7 dias 

úteis) receberás o certificado no teu endereço de correio eletrónico. 

Fim 

 


