172 303

AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS
MÃES D’ÁGUA

PROJETO CAÇA TALENTOS

REGULAMENTO

1. Objetivos
O PROJETO CAÇA TALENTOS tem como objetivos:
1. Motivar os alunos para a escola através de atividades lúdico-expressivas
2. Promover o saber ser e o saber fazer num contexto não formal
3. Desenvolver a criatividade e o sentido estético
4. Promover a sensibilidade e a auto descoberta de aptidões
5. Desenvolver a auto-estima e a capacidade expressiva dos alunos
6. Descobrir novos talentos

2. Inscrições
1. O PROJETO CAÇA TALENTOS está aberto a toda a comunidade escolar do
agrupamento
2. A validação da inscrição implica o consentimento expresso, em ficha
própria, do Encarregado de Educação
3. Os alunos com problemas disciplinares ou elevado número de faltas não
o podem frequentar
4. Os alunos podem ser excluídos do PROJETO CAÇA TALENTOS pelos
seguintes motivos: falta de respeito para com colegas/coordenadora,
falta de assiduidade e empenho, repreensões registadas/suspensão,
não cumprimento do RI ou por indicação da Direção e/ou Encarregado
de Educação
5. Cada aluno pode participar, individualmente e/ou em grupo, com o limite
máximo de uma apresentação em cada género artístico
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6. Os ensaios realizam-se uma vez por semana, sob orientação da
coordenadora

3. Deveres dos alunos
1. Os alunos devem ser responsáveis e assíduos
2. Os alunos devem tratar com cortesia e apreço os restantes elementos,
bem como a coordenadora e demais colaboradores
3. As demais regras de comportamento exigidas são as que constam no
Regulamento Interno da escola
4. As deslocações para os ensaios são da responsabilidade dos alunos
5. As atividades decorrem em horário pós letivo.
6. A presença dos alunos nas atividades do Caça Talentos não justifica
faltas de ausência às atividades letivas
7. Só em contextos específicos, por envolvimento dos alunos nas
atividades da comunidade escolar, e após pedido deferido pela Direção
da Escola, é justificada a ausência às atividades letivas

4. Seleção dos participantes
1. Os critérios a ter em conta na seleção são os seguintes:
a) A atitude e sentido de responsabilidade dos alunos
b) Empenho e envolvimento nos projetos
c) Criatividade, destreza e expressividade (corpo e voz)
d) Qualidade dos projetos apresentados
2. Os alunos que não cumpram os requisitos estipulados neste
regulamente serão automaticamente excluídos das atividades
3. A fase de seleção tem a presença da coordenadora e demais
colaboradores que ela considere relevantes
4. Todas as deliberações da Direção Executiva relativas ao PROJETO CAÇA
TALENTOS

sobrepõem-se ao presente regulamento.

5. Aspectos Gerais
1. O Atelier das Expressões funciona no auditório da nossa escola
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2. É da responsabilidade dos alunos trazerem o material/adereços que
considerem necessários ao desenvolvimento dos seus trabalhos
3. A coordenadora não se responsabiliza pelos bens dos alunos
4. A coordenadora não se responsabiliza pelos comportamentos dos
alunos fora do espaço de funcionamento das atividades

6. Direitos à Utilização da Imagem
1. O PROJETO CAÇA TALENTOS pode usar a imagem dos concorrentes nos
documentos internos (jornal da escola/página web) para promover e dar
a conhecer à comunidade escolar o trabalho desenvolvido pelos alunos
no âmbito deste projeto
2. Caso os concorrentes não cedam esta autorização deverão indicá-lo
préviamente na ficha de inscrição
3. A divulgação de imagens de ensaios/trabalhos apresentados pelos
alunos inscritos no PROJETO CAÇA TALENTOS não é da responsabilidade
da Coordenadora

7. Aceitação dos termos do regulamento
1. Os alunos serão informados sobre o teor deste regulamento no
momento da inscrição
O presente regulamento está disponível para leitura na página da escola em:
http://www.maesdagua.pt/webpage/atelier_c_talentos1516/reg_atelier_c_talentos.pdf

2. O teor deste regulamento é aceite aquando da assinatura da ficha de
inscrição pelo aluno e pelo respetivo Encarregado de Educação.

7. Casos Omissos
Os casos omissos neste regulamento são decididos pela Direção.

Amadora, 20 de Setembro de 2017
A Coordenação
Profª Isabel Dias

