
PEQUENOS ARTISTAS 
curso de intensivo de iniciação teatral na Casa do Artista 

 

 

Por favor preencher em maiúsculas 
Dados do Aluno: 
NOME 
IDADE                                                                                           DATA DE NASCIMENTO  
MORADA 
TELEMOVEL                                TEL FIXO 
E-MAIL  
 

Dados do Encarregado de Educação: 
NOME 
MORADA 
TELEMOVEL                                TEL FIXO 
E-MAIL  

PAI □           MÃE  □                OUTRO□              QUAL?   
Nota: Para poupar papel o nosso principal meio de comunicação é o e-mail. Certifique-se de que a morada de e-mail 
que preenche é uma que verifica com regularidade e liberte o nosso e-mail da lista de spam.  

 
Se já tem experiência em teatro ou artes diga-nos quais. Pode anexar CV. 
(Refira quaisquer experiências sejam escolares, amadoras ou profissionais)  

 
 
 
 
 
 

Cv e Fotos em anexo? Sim□ Não□ Enviado por Mail□  
 

OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Termos e Condições 
• Dou à Casa do Artista os direitos e permissão para uso e copyright de fotografias e vídeo 
feitos durante o Curso Intensivo de Iniciação Teatral ao meu educando/a mim. Estas imagens 
podem ser usadas em qualquer meio por tempo indefinido sem qualquer compensação. 
• Ao ceder o meu e-mail estou a concordar em receber informações sobre as actividades da 
Casa do Artista. Sendo que a minha morada de e-mail não será nunca trocada ou vendida.     

• Se deseja receber apenas e-mails relativos ao curso assinale aqui □ 
• Todos os registos são processados pela ordem em que são recebidos. Os registos serão 
aceites até o curso estar cheio ou até ao fim da primeira semana antes do início do curso. 
• O pagamento do curso deverá ser feito na totalidade no primeiro dia do curso ou por 
transferência bancária. 

• A Ficha de Inscrição deve ser enviada previamente por email.  



PEQUENOS ARTISTAS 
curso de intensivo de iniciação teatral na Casa do Artista 

 

 

• São aceites alunos entre os 5 e os 17 anos.  
• Reservamo-nos o direito de cancelar o curso, se as inscrições forem insuficientes. Nesse caso 
o valor da inscrição será reembolsado na totalidade. 
• A Casa do Artista não se responsabiliza por quaisquer pertences pessoais, danificados, 
roubado ou perdidos. 
• Os alunos deverão assistir a todas as aulas programadas e ensaios e deverão estar prontos a 
entrar a tempo e prontos para trabalhar. O incumprimento sem notificação pode resultar no 
pedido para sair do Curso sem direito a reembolso. 
• Todas as datas, horários e programação estão sujeitos a alterações. 
•A inscrição só é válida após a confirmação por escrito do bom recebimento da mesma e do 
valor da inscrição. 
• Caso o limite máximo de alunos seja atingido, a Casa do Artista não aceitará mais nenhuma 
inscrição. 

 
Declaração do Encarregado de Educação 
Sendo Encarregado de Educação declaro que toda a informação aqui contida está correcta. E 
aceito os termos e condições.  
 
Assinatura Encarregado de Educação 
Data 

 
Assinatura Aluno 
Data 

 
 
 


