
1FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome

Morada

Código Postal Localidade

Telefone Email

Data de nascimento

Habilitações literárias

Profissão ou atividade

NIF para emissão de recibo

Deseja receber um certificado de participação?

Sim Não

Como tomou conhecimento desta iniciativa?

Colegas/amigos Estabelecimento Local de trabalho E-mail
 de ensino 

E-mail Imprensa Facebook  Outros

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 
239 714 013 · 912 511 302 
INFO@OTEATRAO.COM 

Territórios
Poéticos
Terra Amarela
COORDENAÇÃO DE MARCO PAIVA

OFICINA DE CRIAÇÃO TEATRAL

26 SET
10h-17h · OMT

20
21 PROGRAMAÇÃO

EXTERNA
OFICINA



2FICHA DE INSCRIÇÃO

Deseja receber informação por e-mail sobre as atividades do Teatrão?

Sim Não

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 

Recolha de Imagens:

Autorizo Não autorizo

A recolha áudio, fotográfica e fílmica por parte do Teatrão, com a estrita finalidade de utilização 
no âmbito da divulgação do seu Projeto Pedagógico.

Outras informações que considere relevantes

INSCRIÇÃO: 25€ (a preencher pelo Teatrão)

Numerário   MB   TB

Cheque         Nº

Data                             Rubrica

Assinatura (do participante)

Na sequência  das recomendações emitidas pela DGS, o Teatrão preparou, para as Atividades 
do Serviço Educativo, um plano de medidas de contenção motivadas pela pandemia COVID‐19.
Com o selo “Safe and Clean” a Oficina Municipal do Teatro está em condições de realizar todas 
as suas atividades, cumprindo as normas da DGS.

As atividades de formação terão uma lotação máxima de oito participantes. Nas actividades 
será obrigatório: 
1. O uso de máscara por orientadores e alunos; 
2. Manter o distanciamento social; 
3. A medição da temperatura a todos (sem registo); 
4. A higienização das mãos à entrada da sala de formação; 
5. A troca de calçado e de roupa para as sessões. 
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