
Autorizo Não autorizo 

Que tirem fotografias ao/à meu/minha filho/filha durante 
o decorrer das sessões para que possam ser utilizadas 
em ações de divulgação das atividades do Teatrão.

PAGAMENTO: 75 €  

(a preencher pelo Teatrão)

Numerário  MB  TB 

Cheque nº:

Data:  / /  Rubrica:

Deseja receber informação por email sobre as 
atividades do Teatrão?

Sim   Não 

Nome:

Data de nascimento:

CC:

Ano de escolaridade:

Encarregado de educação:

Morada:

Código Postal:                         –

Telefone:

E-mail:

Idade:

NIF:

Localidade:

Telemóvel:

NOTA: Dado que o valor da inscrição não diz apenas 
respeito aos serviços prestados pelo Teatrão, cobrindo 
todas as despesas associadas (refeições, viagens de 
autocarro), não nos será possível aplicar os habituais 
descontos aos parceiros protocolados. Agradecemos a 
vossa compreensão.

Para pagamento por transferência bancária deverá 
usar o seguinte IBAN:
PT50 0035 0671 0001 0998 1301 8
e enviar o comprovativo de pagamento para o email 
info@oteatrao.com

(A preencher pelo Encarregado de Educação)

Data:  / /

DECLARO QUE TOMEI CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA PARTICIPAÇÃO.

Assinatura do Encarregado de Educação:

12–16 JUL

Coimbra também é aqui
PROGRAMA DE FÉRIAS: FORMAÇÃO TEATRAL EM SITE-SPECIFIC

FICHA DE INSCRIÇÃO

SERVIÇO EDUCATIVO 
9-19h · 10-14 ANOS
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PLANO CONTINGÊNCIA COVID-19

Nas atividades do Serviço Educativo do Teatrão é obrigatório:

– A utilização de máscara por professores, acompanhantes e participantes;

– Manter o distanciamento social;

– A medição de temperatura a todos os professores, acompanhantes e participantes;

– A higienização das mãos à entrada da OMT;

– A troca de calçado e de roupa para as sessões;

– A desinfeção dos espaços utilizados.

INFORMAÇÕES E RESERVAS
239 714 013 · 912 511 302 

INFO@OTEATRAO.COM
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