
 

SEG 12.09 

Theme Day 
 

Dia do Acessório. 
Cada Colaborador 

presente no 
serviço, neste dia, 

deverá trazer e 
utilizar na sua 

indumentária, pelo 
menos, um dos 
seguintes três 

Acessórios: 
- Bigode; 
- Chapéu; 
-  Óculos. 

O Ideal será 
 conseguirem 

conjugar, de forma 
criativa, estes 

elementos com o 
Vosso Trabalho 
diário). A Forma 

como o farão ficará 
ao vosso gosto 

pessoal. 
 

 

TER 13.09 

Dia da Selfie 
 

Aqui, os Elementos 
presentes na Linha 
Directa, neste dia, 
deverão tirar uma 
“Selfie” Original e 
Criativa, a Solo, ou 

em Grupo. 
A Ideia é 

demonstrarem a 
Vossa Boa 

Disposição e 
tentarem Inovar. 
Cada autor terá, 

depois, de colocar 
um exemplar do 
Trabalho numa 
pasta comum. 

 
Será realizada a 
respectiva validação 
por parte da 
Supervisão (que 
numerará cada 
fotografia ficando a 
mesma Identificada 
na respectiva pasta 
– A Votação será 
depois realizada por 
e-mail, 
individualmente, 
por cada 
colaborador (que 
Votará aquelas que 
considera serem as 
3 melhores – 1º;2º; 
3ª lugar. O Email 
deverá ser remetido 
ao cuidado de toda 
a Supervisão, 
Gestão de 
Qualidade – Não 
será possível votar 
no seu próprio 
trabalho). 
 

QUA 14.09 

Solidariedade 
Sociall 

 
Vamos ajudar o 
próximo. Com o 

Objectivo de  fazer 
uma recolha de 

alimentos, roupas , 
brinquedos para 

doação a uma 
Instituição de 

Solidariedade a 
Designar, todos os 
Colaboradores da 

Linha Directa 
poderão até esta 

data trazer consigo 
pelo menos um 

objecto de entre os 
citados .  

 

QUI 15.09 

Troca de 
papéis 

 
Hoje será dia de 

poderem, de forma 
livre, interpretar os 
vossos colegas (que 
têm sempre gestos, 
e expressões mais 
peculiares).  Cada 

Colaborador 
presente na Linha 

Directa, irá tirar um 
papel de um saco 
contendo o nome 

de um Colaborador, 
 e terá, apenas, de 
 realizar uma breve 

Interpretação 
mimica e/ou vocal 

do mesmo. 
 
 

SEX 16.09 

Degustação de 
doces e salgados 

 
Uma forma de terminar 

a semana em festa. 
Cada Colaborador 

presente no serviço, 
neste dia, deverá trazer 

consigo, 
doces/salgados/bebidas. 
Será realizado um lanche 

pelas 16.00 horas. 
 
 


