Evento ON LINE via ZOOM
13 DE MARÇO
16H00 – 18H00
CRIANÇAS DOS 4 AOS 8 ANOS
A partir do livro “O Alfabeto dos Bichos” de José Jorge Letria (Edição Oficina do Livro)
Formadora: Isabel Barros
O Balleteatrinho é um atelier onde os participantes são convidados a experimentar o movimento e a interpretação de uma obra literária infantil.
Trata-se de um atelier de sensibilização e introdução ao mundo da dança, do teatro, do cinema, do circo, das artes plásticas e da música,
a partir do estímulo à criatividade e imaginação.
Conceito: Isabel Barros
Requisitos:
- Ligação via zoom (o link será enviado posteriormente)
- 1 adulto a acompanhar
- Espaço amplo, de forma a permitir movimento
- Parede atrás dos participantes
- Ligação de som a colunas externas (aconselhável apenas para melhorar a experiência, não é obrigatório)

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO ATRAVÉS DO CLUBE PT

Preços:

PREÇO
Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:
Não Sócios Clube PT

3,00 €
4,50 €
5,00 €

NOTA: O EVENTO SÓ PODERÁ SER ASSISTIDO NA HORA E DATA INDICADOS.

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
9 DE MARÇO

INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome completo e idade da criança que irá participar

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 9 DE MARÇO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

