CRIANÇAS E JOVENS

Classes de Teatro
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Folha de Princípios e Informações
1. Formação
a) Os professores das Classes de Teatro são
formados em Teatro e Educação, com estágio
pedagógico concluído.
b) Cabe ao Teatrão organizar as classes e os
horários e, em conjunto com os professores,
definir os respetivos conteúdos pedagógicos.
2. Pagamentos
a) O valor da inscrição anual nas Classes de
Teatro é de 15 euros (inclui seguro).
b) O valor da mensalidade é de 25 euros
(inclusive meses com época de férias). O seu
pagamento deverá ser efetuado até ao dia
8 de cada mês, caso contrário poderá haver
uma penalização de 20% sobre o valor da
mensalidade.
3. Férias
As Classes de Teatro entrarão em período
de férias nas seguintes datas:
Natal —de 16 de dezembro de 2019
a 3 de janeiro de 2020
Carnaval — de 24 a 26 de fevereiro de 2020,
inclusive
Páscoa — de 6 a 18 de abril de 2020, inclusive
Verão — a partir de 30 de junho 2020
4. Feriados
Não serão dadas sessões em Feriados
Nacionais e Regionais.
As atividades respeitantes a essas datas serão
realizadas nas sessões regulares seguintes.
5. Faltas
As faltas dos alunos prejudicam o bom
funcionamento das sessões, pelo que pedimos,
que sempre que haja uma impossibilidade de
estar presente, nos avisem com o máximo de
antecedência.
Do mesmo modo, avisaremos com
antecedência sempre que houver necessidade
de cancelar uma sessão por doença do
professor ou por outro motivo de força maior.
A correspondente sessão de substituição será
marcada com a maior brevidade possível.

6. Trazer e buscar o aluno
a) Ao trazer o aluno, entregue-o ao professor
responsável. Da mesma maneira, não deverá
levar o aluno das instalações d’O Teatrão sem
avisar o professor.
b) Em nenhuma circunstância entregaremos
os alunos a alguém que não conhecemos, pelo
que deverá informar-nos no caso de pretender
que outra pessoa venha buscar o aluno.
c) Os alunos deverão ser pontuais.
d) É dada uma tolerância de dez minutos
após o horário de início da sessão, passado
esse tempo o aluno não pode entrar para não
prejudicar o trabalho dos colegas.
7. Comida e bebida
Não é permitido comer ou beber no decorrer
das sessões, assim como mascar pastilhas
elásticas.
8. Doença do aluno
Em respeito pelos outros alunos, pedimoslhe que o aluno não frequente as sessões,
avisando-nos antecipadamente desse facto,
se possível.
9. Vestuário para sessões
O aluno deverá trazer para a sessão roupa
confortável, que lhe permita movimentar-se
sem dificuldades.
10. Observação das sessões
Se gostaria de observar parte de uma sessão,
informe-nos por favor.
11. Alterações nos dados da Ficha de Inscrição
Quaisquer alterações à ficha de inscrição
no decorrer do ano letivo deverão ser
comunicadas ao Teatrão.
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Autorizações
Autorizo
Não autorizo
A recolha áudio, fotográfica e fílmica por parte do Teatrão, com a estrita
finalidade de utilização no âmbito do projeto Classes de Teatro.

Garantia de Proteção de Dados Pessoais:
Os dados constantes desta ficha serão processados em base de dados
informatizada, para envio de correspondência de divulgação das
atividades do Teatrão, sendo tratados de forma lícita de acordo com
a legislação de proteção de dados pessoais (Lei n.º 67/98 de 26/10); os
dados registados só poderão ser facultados às entidades financiadoras
do Teatrão, designadamente a DGArtes.
Nestas condições autorizo a utilização dos meus dados:
Sim 		
Não

Tomei conhecimento,
Asssinatura do Encarregado de Educação:

OMT – Oficina Municipal de Teatro
Rua Pedro Nunes, Qta da Nora · 3030-199 Coimbra
239 714 013 · 912 511 302 · info@oteatrao.com
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