CULTURA

Oficinas de Verão ViVonSchool

Programa
De 29 de junho a 31 de agosto de 2020, a ViVonSchool promove 9 semanas intensivas de
Workshop/Oficinas de Verão com diferentes temáticas do Teatro Musical (consultar programa
detalhado).
O Workshop será dividido em 3 Oficinas com os seguintes temas:
• Charlie e a Fábrica de Chocolate;
• Feiticeiro de Oz / Wicked;
• Mamma Mia.
Cada Oficina decorrerá durante uma semana, das 9H00 às 17H00.
O programa inclui uma apresentação final do trabalho desenvolvido em cada uma delas.
Diversos
Valores:
1 Oficina = 125€;
2 Oficinas = (desconto de 10%) = 225€ (112,50€ por Oficina);
3 Oficinas = (desconto de 15%) = 318,75€ (106,25€ por Oficina).
(Desconto de 10% para irmãos). Os descontos não são acumuláveis.
O preço inclui: as atividades, 2 lanches e Seguro de Acidentes Pessoais.
Os alunos devem no entanto trazer o almoço, uma vez que não é permitida a saída para o exterior da
escola.
Número de participantes por oficina – 10, com idades entre os 8 e os 15/16 anos.
Responsáveis por cada Oficina:
- Charlie e a Fábrica de Chocolate - Professoras Catarina Santos e Márcia Neves;
- Feiticeiro de Oz / Wicked - Professores Inês Villadelprat e Tiago Regueiras;
- Mamma Mia - Professores Filipa Guedes e Diogo Lima.

Medidas de segurança – a disponbilizar pela ViVonSchool:
A sala de aula/estúdio será dividida, com marcações no chão, em quadrados de 2,00 x 2,00 metros e
cada aluno ocupará um quadrado. A sala de refeições terá cadeiras/mesas individuais com o
distanciamento de 1,50 metros entre cada mesa. A ViVonSchool terá à disposição desinfetante e spray
em dispensadores, bem como luvas. Há ainda a zona desinfeção do calçado e armário com
separadores para cada aluno colocar os seus pertences. Limpeza e desinfeção antes e após as aulas.
Medidas de segurança – a trazer pelos alunos:
Máscara, calçado próprio, que fica na escola para o workshop, toalha e água.
Contactos: info@vivonschool.pt | 917857526 | Rua Justino Teixeira, 601, Estúdio 2, Porto.
#Fiquealerta #Estamosjuntos
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