SERVIÇO EDUCATIVO

REGULAMENTO 2019/20
As aulas de Teatro acontecem uma vez por semana, com início previsto no dia 30 de Setembro de 2019 e terminam
no final do ano letivo, a 19 de Junho de 2020. No decorrer das aulas teremos a colaboração de vários formadores
artísticos para que possamos partilhar novos conteúdos e aumentar a visão artística dos vossos educandos.
Todas as turmas terão um número mínimo de 8 inscritos e máximo de 15.
Durante o ano letivo decorrerão duas apresentações, no final do primeiro e terceiro períodos, em datas a designar nos
meses de Dezembro de 2019 e Junho de 2020. Sendo uma das premissas das aulas de Teatro da AtrapalhArte que
os alunos tenham contacto com o palco e toda a sua logística (som, luz, bastidores), estas apresentações terão lugar
numa sala de espetáculos da cidade de Coimbra (a definir), tendo em conta que para AtrapalhArte é importante reunir
todas as turmas nas apresentações finais, e não isoladamente ou em locais distintos.
A falta de assiduidade não justificada na comparência ou pagamento poderão levar à exclusão do aluno da atividade
e/ou espetáculo.
Apresentamos o valor da atividade:
Inscrição – 20€ (GRATUITO para alunos que já frequentaram as Turmas AtrapalhArte ou que efetuem a pré-inscrição
online até 31 de Agosto).
Mensalidades – 20€/mensal ou 60€/trimestral (no caso da inscrição de irmãos, a mensalidade do segundo inscrito
terá um desconto de 5€, enquanto os dois frequentarem as aulas de teatro).
O pagamento das mensalidades deverá ser efetuado até ao dia 8 de cada mês. O pagamento pode ser efetuado em
numerário, entregue em mão ao professor responsável, ou por transferência bancária (enviando posteriormente o
comprovativo de pagamento para o email turmas@atrapalharte.pt, indicando o nome completo do aluno) para o IBAN
PT50 0035 0185 00022857 13014. Caso não seja possível efetuar o pagamento atempadamente, deverá comunicar
a situação por e-mail ao endereço acima descrito. No final de cada mês, a Fatura/Recibo será enviada para o email
facultado pelo Encarregado de Educação.
Os alunos inscritos nas Turmas AtrapalhArte têm acesso gratuito à apresentação de espetáculos da companhia na
escola que frequentam; para a isenção de pagamento do bilhete, basta indicar o nome, formador e turma que
frequentam.
As aulas de Teatro terão as mesmas interrupções que as restantes as atividades letivas (Natal, Carnaval e Páscoa).
Prevemos que neste período ocorram Oficinas de Teatro semelhantes em formato e conteúdo ao que aconteceu no
mês de julho de 2019 (Oficinas de Verão). Caso pretendam pagar antecipadamente a totalidade do valor das Turmas
terão um desconto de 10% no valor das Oficinas.
Para o melhor desempenho na aula, recomendamos roupa e calçado confortável ou meias quentes e uma garrafa de
água.
Esperamos ser merecedores da vossa confiança, e estamos sempre disponíveis para qualquer esclarecimento
adicional. Contamos convosco para mais uma grande aventura!

Avenida Fernando Namora, 157 5º Dto | 3030-185 Coimbra, Portugal
atrapalharte@atrapalharte.pt

|

918 109 347

