
  C o l é g i o   d o   A m o r   d e   D e u s   -   C a s c a i s 

CIRCULAR Nº 193/3 de 2/12/ 2021 
 

Assunto – Visita de estudo – Teatro “Farsa de Inês Pereira” de Gil Vicente 

 Aos Encarregados de Educação dos alunos das turmas de 10º ano. 

Exmos. Senhores, 

Vimos informar que, no dia 6 de dezembro, os alunos do 10ºano participarão numa ida ao Teatro para assistir à 

peça de teatro “Farsa de Inês Pereira” de Gil Vicente, pela companhia de teatro “O Sonho”, no âmbito da 

disciplina de Português.  

A saída do colégio está prevista às 13.30H e o regresso para as 16:30H 

A deslocação será feita de autocarro. 

Os alunos terão de ser portadores  de certificado de Vacina Covid ou teste negativo válido. 

No Teatro:  

- É obrigatório o uso de máscara dentro de todo o espaço; 

- Será feita a medição de temperatura; 

- Há álcool gel para higienização das mãos em vários locais da Companhia de Teatro “O Sonho”; 

- A sala é higienizada entre cada uma das sessões; 

- A sala possui um sistema AVAC para renovação de ar (entre cada uma das sessões é extraído o ar da sala e 
reposto novo ar); 

 - As portas do auditório permanecerão abertas durante os espetáculos; 

 

As turmas serão acompanhadas pelos professores: Raquel Vaz; Carla Trindade; Patrícia Silva; Helena 

Monteiro e Renato Marques. 

Esta atividade tem como objetivos gerais: Compreender e consolidar o estudo da obra “A Farsa de Inês 

Pereira” de Gil Vicente; contactar com manifestações culturais e desenvolver o espírito crítico. 

O custo da atividade é de 10€ por aluno, transporte e preço do bilhete. (este valor terá que ser pago, até ao dia 6 

de dezembro na secretaria do Colégio) 

 

O Coordenador do Ensino Secundário, 

Pedro Correia 
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