
Regulamento

Gymnasium: o que é e como funciona?

1. Gymnasium é o projecto de formação da Companhia Cepa Torta:
a. formações de curta e curtíssima duração (entre 3 e 6h);
b. formato de aula alargada/oficina;
c. diversos temas e especialidades relacionadas com: Teatro, Arte e

Comunidade, arte pela educação.

2. Gymnasium realiza-se anualmente entre Fevereiro e Março com propostas de
formação rotativas dentro das áreas de ação da Cepa Torta;

3. Em 2023, realiza-se em Março nos dias 18 e 25, sábado, com os seguintes temas,
formadoras e horários:

a. PRÁTICAS NA CRIAÇÃO EM COMUNIDADE com Cláudia Andrade, 18 de
Março, sábado, das 10:00h-13h / 14:00h-17h, na Biblioteca de Marvila;

b. PRÁTICAS E CONCEITOS NA NARRAÇÃO ORAL com Susana Cecílio, 25
de Março, sábado, das 10:00h-13h / 14:00h-17h, na Biblioteca de Marvila.

4. Gymnasium é um projeto direcionado a profissionais das mais diversas áreas ou a
jovens em fase de profissionalização (maiores de 16 anos);

5. Cada aula/oficina tem o número mínimo de 6 participantes e o máximo de 12, para
que todos possam usufruir da sua componente prática e teórica;

6. As inscrições são feita no site através de um formulário online

7. As aulas/oficinas do Gymnasium têm as seguintes taxas de inscrição:

a. Público Geral: 1 oficina 15€ // 2 oficinas 20€;

b. Preços especiais para portadores de cartão de leitor das BLx, professores e
educadores: 1 oficina 10€ // 2 oficinas 15€;

c. Acesso gratuito: estudantes das artes cénicas e performativas.

https://www.cepatorta.org/gymnasium-aulas/pr%C3%A1ticas-na-cria%C3%A7%C3%A3o-em-comunidade
https://www.cepatorta.org/gymnasium-aulas/pr%C3%A1ticas-e-conceitos-na-narra%C3%A7%C3%A3o-oral
https://www.cepatorta.org/gymnasium-formulario-inscricao


8. Ao submeter o formulário de inscrição o/a/x participante, receberá um email de
confirmação com a indicação do iban para o qual deve fazer o pagamento da sua taxa
de inscrição, caso de aplique;

9. As inscrições estão abertas até 2 dias antes da data de realização de cada oficina;

10. Caso não haja número mínimo de participantes, a organização poderá cancelar a
oficina, enviando essa comunicação por email com 24h de antecedência da data e
hora de realização; nesse caso, o/a/x participante terá direito à devolução do valor da
sua taxa de inscrição (de acordo com a apresentação do comprovativo de
pagamento);

11. As desistências comunicadas posteriormente à data referida no ponto 9., não terão
lugar a devolução do valor de inscrição.

12. Depois da oficina, será enviado por email um certificado de participação.

Para dúvidas e esclarecimentos contactar companhia@cepatorta.org ou consultar o
nosso site para mais informações.

A Companhia Cepa Torta
Marvila, 25 de Janeiro de 2023
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