PESSOA COLETIVA DE UTILIDADE
PÚBLICA

Informação

Estágio e Concertos de Natal

De acordo com o plano de atividades da Academia de Música Fernandes Fão (AMFF) cumpre-nos
informar que na quadra de Natal que se aproxima, à semelhança de anos anteriores, será realizado o
Estágio de Natal, bem como os concertos de Natal. Para este efeito solicitamos aos pais e/ou
encarregados de educação que consultem o calendário de actividades da amff, disponível online em
www.academiafernandesfao.pt, estando desta forma prevenidos para as eventuais participações dos
respetivos educandos.
Relativamente ao Estágio de Natal, de frequência gratuita e facultativa, que decorrerá nos dias 17,
19 e 20 de dezembro, entre as 09:30H e as 17:30H, no pólo da academia em Ponte de Lima, encontra-se
já disponível a inscrição online, dirigida a alunos e ex-alunos da AMFF. Posteriormente serão dadas
informações sobre as disponibilidades de transporte, estando estas dependentes das inscrições.
Mais se informa que de acordo com o Regulamento das Apresentações Públicas da Academia de
Música Fernandes Fão, que integra o Regulamento Interno, são deveres do aluno, entre outros, cumprir
com a indumentária instituída na AMFF sempre que se apresentar em público, atender à sua postura e
comportamento durante as apresentações públicas, cumprir os horários de todos os ensaios e
apresentações previamente agendados. Quanto à indumentária, e segundo o mesmo regulamento, é
obrigação do aluno apresentar-se em público sempre com a indumentária definida e que é a seguinte:


Raparigas: saia/calças de cor preta, camisa preta/branca, meias cor da pele e sapatos pretos;



Rapazes: calças de cor preta, camisa preta/branca, meias pretas e sapatos pretos;



Não são permitidas calças de ganga, nem sapatilhas.



Poderá ser solicitado a inclusão de adorno à indumentária por enquadramento artístico e por
decisão dos órgãos da academia.
Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do contacto dos serviços administrativos da

academia.
Certos da melhor colaboração dos pais e/ou encarregados de educação.
A direcção/direcção pedagógica

