
OFICINAS DE VERÃO

REGULAMENTO

Neste verão, a personagem principal do Teatro à Solta és tu!

Na semana escolhida, das 9h às 18h, junta-te à nossa equipa na ACR Comeira e aprende mais sobre teatro. Temos
o melhor para te oferecer em conteúdos e diversão!

Como funciona - Durante uma semana, vais trabalhar em equipa várias disciplinas para construir o teu
espetáculo e a tua personagem: música, dança, teatro e artes plásticas. De manhã, a formação é mais técnica e
de tarde, mais voltada para a criação final: no final da semana, podes mostrar a todos o que aprendeste com as
apresentações finais do mini espetáculo criado, no auditório da ACR Comeira e no Museu Joaquim Correia!

Horários - O horário de entrada é até às 9h quando começam as oficinas de Verão Teatro à Solta, com atividades
até às 17h. Das 17h às 18h, vais fazer jogos dinâmicos de pura diversão.

Almoço - O almoço está  incluído no pacote Teatro à Solta e inclui sopa, prato de carne ou peixe, água e
sobremesa.

Valor - O valor da atividade é de 100€ e inclui o valor dos almoços, seguro e materiais a utilizar na apresentação
dos exercícios.
O pagamento deverá ser efetuado no início da semana escolhida, em numerário ou por transferência bancária
(enviando posteriormente o comprovativo de pagamento para o email teatro@teatroasolta.pt, indicando o nome
completo do aluno) para o IBAN PT50 0033 0000 4561 6220 65305. A Fatura/Recibo será enviada para o email
facultado pelo Encarregado de Educação.

Os alunos inscritos no serviço educativo do Teatro à Solta têm acesso gratuito à apresentação de espetáculos da
companhia na escola que frequentam e na ACR Comeira. Para o melhor desempenho na aula, recomendamos
roupa e calçado confortável ou meias quentes e antiderrapantes e uma garrafa de água.

Esta atividade acontece com um mínimo de 10 inscritos.


