
 

 

Exmo.(a) Senhor(a) 

Diretor(a) 

de Escola/Agrupamento de Escolas 

de Instituição de Ensino Particular e Cooperativo 

 

Assunto – Participação na XIV Mostra de Teatro Escolar de Coimbra. 

 

Numa organização conjunta da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, da Escola Secundária 

Avelar Brotero, do Nova Ágora – Centro de Formação de Associação de Escolas e do Centro de Formação de 

Associação de Escolas Minerva, com a parceria d’O Teatrão e o apoio da Câmara Municipal de Coimbra, vai 

realizar-se a XIV Mostra de Teatro Escolar de Coimbra, que, neste ano letivo, decorrerá entre 13 e 17 de 

maio de 2019, na Oficina Municipal de Teatro, em Coimbra. 

Nesta edição, renovamos o objetivo principal da Mostra de Teatro Escolar de dar a conhecer, aos alunos 

das escolas participantes, às comunidades escolares e ao público em geral, os trabalhos teatrais produzidos 

dentro dos muros da Escola e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o poder formativo do Teatro, nas suas 

diferentes dimensões, intelectual, estética, social e humana. 

Assim, vimos dirigir à Vossa Escola/Agrupamento de Escolas/Instituição de Ensino Particular e 

Cooperativo o convite para participar neste evento com o grupo de teatro da Escola e com os alunos 

espectadores, que serão selecionados e enviados por vós. 

Para aderir à iniciativa, solicitamos que nos devolva o Protocolo de Inscrição que anexamos a este 

ofício. 

A reunião preparatória, com a presença das escolas que desejem participar na XIV Mostra de Teatro 

Escolar de Coimbra, decorrerá no dia 22 de fevereiro, sexta-feira, pelas 17.30 horas, na Escola Básica e 

Secundária Quinta das Flores (Coimbra). Nesta reunião, será imprescindível a presença do/a colega 

responsável pelo grupo de Teatro, para organizar o cronograma da Mostra de Teatro. Deverá vir preparado 

com as informações principais relativamente a: 

- três alternativas de dias e horas para apresentação do espectáculo e presença do grupo de espectadores; 

- n.º de elementos do grupo de teatro e n.º de espectadores; 

- Título, autor, duração aproximada, tempo de montagem; esboço dos requisitos cénicos, som e luz. 

Posteriormente, será solicitada a entrega dos materiais necessários à elaboração do programa: sinopse, 

ficha técnica do espectáculo e fotografia, historial de cada grupo participante e contactos. 

 

Agradecendo sinceramente a atenção prestada,  

Pela Organização, 

 
 
 
Para outros esclarecimentos necessários, contacte a Organização através do email mostrateatroescolarcoimbra@gmail.com ou 

um dos seus elementos:  
Ilda Rodrigues – Professora da Escola Secundária Avelar Brotero  
José Vieira Lourenço – Professor aposentado da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores 
Sónia Maria Menezes Antunes – Professora da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores 
João Paulo Janicas – Diretor do Nova-Ágora CFAE 
Hilda Gonçalves - Diretora do CFAE Minerva  



 

 

XIV Mostra de Teatro Escolar de Coimbra 

13 e 19 de maio de 2019 

Oficina Municipal de Teatro, em Coimbra 

 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

 

O Diretor da Escola/Agrupamento de Escolas/Instituição de Ensino Particular e Cooperativo 

______________________________________________________, por este meio, formaliza a inscrição na XIV 

Mostra de Teatro Escolar de Coimbra, assumindo a responsabilidade por: 

1 – Assegurar a montagem e retirada de palco do espetáculo da Escola/Agrupamento de 

Escolas/Instituição de Ensino Particular e Cooperativo respetiva, segundo o quadro cronológico definido em 

reuniões preparatórias com os responsáveis dos grupos escolares; 

2 – Assumir a responsabilidade relativamente a todas as obrigações legais no âmbito dos direitos de 

autoria do espectáculo apresentado. 

3 – Disponibilizar um grupo de cerca de 100 alunos, com um número mínimo de 50, para assistir à 

atuação de outro grupo participante; 

4 – Assegurar por meios próprios ou solicitando-o à autarquia respetiva o transporte dos alunos, tanto 

do grupo que apresenta o espectáculo, como do grupo assistente (ver o ponto 2 do art.º seguinte); 

5 – Contribuir com uma joia de participação de 50 euros, destinada ao pagamento do programa dos 

espetáculos, cartaz e/ou certificados e placas de participação do grupo de teatro; 

 

A Organização da XIV Mostra de Teatro Escolar de Coimbra fica responsável por: 

1 – Assegurar junto da entidade de acolhimento, (O Teatrão), as condições de montagem e 

apresentação do espetáculo da Escola/Agrupamento de Escolas/Instituição de Ensino Particular e Cooperativo 

respetiva; 

2 – Garantir a produção de um programa dos espetáculos, cartaz e/ou certificados e placas de 

participação a distribuir aos grupos participantes; 

3 – No caso das escolas do concelho de Coimbra, diligenciar junto desta autarquia o respetivo apoio no 

transporte dos grupos de alunos que vêm assistir ao espectáculo; 

 

O DIRETOR 

 

da Escola/ 

Agrupamento de Escolas/ 

Instituição de Ensino Particular e Cooperativo 

 

_____________________________________ 

 

Pel’ a ORGANIZAÇÃO 

 

XIV Mostra de Teatro Escolar de Coimbra  

 

 

 

 


