Para todos os pais e os filhos de Portugal temos uma NOVIDADE
E se lhe disséssemos que o seu filho poderá ser o actor principal num filme pedagógico sobre uma viagem ao fundo do mar?
Não, não é isso que está a pensar, não o vamos levar ao fundo do mar.
Estaremos nos Colégios, Creches e Jardins de Infância, sim, para proporcionar a todas as crianças momentos inéditos de
alegria, com a produção "…no fundo do mar", em que o seu filho irá ser filmado, (com o seu consentimento), confortavelmente
sentado, sendo depois integrado num filme de animação, rodeado de peixes e outros animais marinhos que ele tanto gosta, e
ainda poderá divertir-se com os jogos didáticos com prémios que fazem parte desta PEN, duma filmagem do infantario para mais
tarde recordarem, duma historia com os animais, do CD do Moli, e ainda no final faremos uma sessão fotográfica.
Não serão mais que alguns minutos, mas serão estes minutos que o irão divertir e mais tarde, tanto os pais, como os
filhos, irão recordar estes momentos únicos de uma felicidade e alegria imensas!
Em Portugal é uma NOVIDADE, trazida até si pela: Moli Produções - Vídeos Infantis Lda., que lhe garante que todas as
imagens, que apenas serão captadas com a sua autorização (preencher cupão abaixo), não serão usadas para outro efeito se
não para o que está descrito.
Uma parte do empenho deste projecto irá reverter a favor da Associação NOMEIODONADA, que tem como principal objectivo
a prestação de serviços de apoio de natureza moral e material a pessoas e grupos que deles careçam, nomeadamente a pais e
familiares com vivências em Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos. Se quiser saber mais: www.nomeiodonada.pt.
Colabore connosco, permitindo que o seu filho seja protagonista de um projecto hilariante e divertido. Como tantas
outras crianças, ele vai adorar e irá ser de certeza o seu filme preferido.
Cada FILME é único e individual e tem o custo de 35€. No caso de irmãos, o preço individual é de 30€. Uma cópia são 15€
Contamos com a colaboração de todos os pais para esta iniciativa, que desde já garantimos irá agradar.
Contactos:
Rua Beato Inácio de Azevedo,
Nº 406, 6º Tras. 4100-283, PORTO

Apoia:
Tlf./Fax: 226109358
Tlms.: 913556761

moliproducoes@gmail.com
www.moliproducoes.pt

Tomei conhecimento do projecto e autorizo o meu filho/a a participar nas filmagens "...no
Fundo do Mar" da Moli Produções Lda.

NOME DA CRIANÇA __________________________________________________________________________________
ESTABELECIMENTO __________________________________________________________________________________
ENC. DE EDUCAÇÃO __________________________________________________________________________________
ASSINATURA ________________________________________________________________________________________
TELEFONE _____________________________________________________BI_____________________________________
MORADA______________________________________________________________________________________________
1 PEN= 35€.
Contactos:

Apoia:

Rua Beato Inácio de Azevedo,406-6ºTras-4100-283-Porto. www.moliproducoes.pt . 226109358 moliproducoes@gmail.com

