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Objetivos gerais 

A Companhia de Teatro Infanto-Juvenil “Boca de Cena” desenvolve o seu trabalho com 
os seguintes objetivos:  

- Valorização do teatro como arte expressiva e cultural; 

- Promoção do teatro amador no Concelho; 

- Divulgação/exploração dos vários pontos turísticos do Concelho e das suas tradições 
e raízes; 

- Integração do teatro enquanto ferramenta de exploração pedagógica de temáticas, 
conteúdos e conceitos; 

- Envolvimento da família e comunidade em iniciativas apresentadas publicamente; 

- Interação entre as várias instituições concelhias, no sentido de promover a unicidade, 
colaboração e respeito mútuo. 

Local 

Casa da Juventude de Esposende e Centro de Informação Turística de Esposende 

 

Periodicidade, Horários e Destinatários 

As sessões decorrem aos sábados, em duas sessões distintas de 90 minutos, das 9h30 
às 12h30, com atores dos 7 aos 18 anos. 

 

Número de vagas e Inscrições 

Estão abertas as inscrições para preenchimento de 10 vagas. 

A ficha de inscrição deverá ser enviada para ijcrearte@gmail.com até ao dia 17 de 
dezembro. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e mediante 
conformidade no preenchimento de todos os dados. 

 

BOCA DE CENA 
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NOME:_________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:___________________________ 

MORADA COMPLETA:___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

C.C. N.º_____________________ 

NOME DO ENC. DE EDUCAÇÃO:___________________________________ 

TELEMÓVEL (ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO):____________________ 

EMAIL DE CONTACTO:__________________________________________ 

SESSÃO PREFERENCIAL: (sujeito a confirmação) 

 9h30 – 11h00  

 11h00 – 12h30 

 

OBS.:________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
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Eu __________________________________________, Encarregado de 

Educação do aluno ____________________________________________: 

 

 autorizo   não autorizo  o meu educando a integrar o “Boca de Cena 

– Companhia de Teatro Infanto-juvenil”, inserida no âmbito do CREARTE, 

promovido pela Câmara Municipal de Esposende. 

 

 autorizo   não autorizo  o registo fotográfico do meu educando 

durante as atividades realizadas e as apresentações públicas realizadas no 

âmbito do Boca de Cena.  

 
 

Observações (indicar questões pertinentes relacionadas com o participante e que mereçam a 

atenção do Professor): 

 

 

  

 

 

Esposende, _____ de _______________________de 20______ 

 

____________________________________________ 

(O Encarregado de Educação) 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE 

AUTORIZAÇÃO 


