1. Será aceite a inscrição no Curso de Teatro Os Notinhas dos alunos interessados que se poderão
inscrever no referido Curso, através de um formulário entregue para o efeito. Os alunos beneficiarão das
aulas pelo valor mensal de 10€uros.
2. A duração do Curso será para a apresentação das Peças Teatrais nas Festas da Nota Exemplar ou
outras a designar.
3. O Coordenador, Carlos Pires e a professora Andreia Freire serão responsáveis pelo Grupo de Teatro
Os Notinhas.
4. Aceitam-se inscrições de alunos da Nota Exemplar, bem como de alunos externos à Nota Exemplar.
5 Perderá o benefício de integrar o teatro, todo o aluno que não apresentar conduta disciplinar adequada
e que não tiver presença nos ensaios propostos.
6 O número de vagas será de acordo com a necessidade da Peça Teatral, que será apresentada no final
do Curso.
7 Os inscritos farão apresentação da Peça Teatral de acordo com o cronograma do Curso.
8. Haverá um período de inscrição para o Curso de Teatro Os Notinhas, de acordo com o calendário do
Curso, que será divulgado aos alunos, nos placards que existem junto a secretaria da Nota Exemplar.
10 O encarregado de educação do aluno interessado deverá preencher uma ficha de inscrição,
formulário fornecido pelos responsáveis do grupo de teatro, e aguardar a avaliação e aprovação da Direção
da Nota Exemplar para ser aceite no Curso.
11 Poderá ser admitido algum candidato, após o início dos ensaios, quando os Professores responsáveis
assim avaliarem a necessidade.
12 O inscrito poderá participar dos ensaios somente após a aprovação por escrito de seu responsável.
13 Caso o número de inscritos seja maior do que o necessário, será feita a admissão por ordem de
chegada de inscrição.
14 O figurino será da responsabilidade dos pais do aluno beneficiado.
15 Será registada a frequência do aluno nos ensaios.
16 No caso de desistência, o responsável pelo aluno, deverá preencher um documento de cancelamento
do Curso, na secretaria da Nota Exemplar.
17 Haverá entrega de Certificado de participação no final de cada ano letivo.
20 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Nota Exemplar.
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