
	

 

f.a.q  

escola da Trupe MIOLO MOLe	

1) Quantas vezes eu posso faltar a escola? 

O aluno poderá faltar somente uma vez durante toda a escola.                       

Caso o aluno falte mais que uma vez, automaticamente será reprovado, 

independente do motivo apresentado como justificativa para escola. 

 

2) Ao pagar o valor da matrícula, terei outros gastos durante a escola? 

Sim. Durante a escola o aluno terá que arcar com alguns investimentos, como 

aquisição de jaleco, maquiagem para caracterização e valor referente a 

formatura. 

 

3) Os almoços são sempre por conta da escola? 

Não.  A escola, como forma de boas vindas, oferece como um mimo, o primeiro 

almoço. Nas outras aulas, o aluno poderá almoçar conosco, comprando seu 

almoço. 

 

4) Após o termino da escola, eu farei parte da Trupe Miolo Mole? 

Não. A proposta da escola, além da transmissão de conhecimento através das 

oficinas, é dar suporte a pesquisa do aluno ao universo da palhaçaria, 

viabilizando assim os projetos que surgirão durante o processo das aulas. 

 

 



5) A escola é só para “crentes? “ 

De forma nenhuma. A escola é para todos.  

 

6) Minha participação na formatura é obrigatória? 

Sim, a formatura é a parte final do processo e é de extrema importância a 

participação do aluno neste dia. 

 

7) Paguei minha matrícula porém não poderei fazer a escola.                   
Posso repassar minha matrícula para alguém? 

Não. A matrícula é pessoal e intransferível. Vale lembrar que o valor uma vez 

investido não poderá ser devolvido para o aluno. 

 

8) Caso eu não possa fazer a escola no semestre em que eu tinha me 
programado, posso fazer a escola na próxima turma? 

Não, pois nossas  próximas turmas não serão necessariamente voltadas para a 

inicialização, portanto o pagamento valerá somente para a turma vigente. 

 

9) Existe algum custo pelo material didático? 

Não. Produzimos com muito carinho uma apostila para os nossos alunos e 

disponibilizaremos o pdf da apostila para o aluno fazer o download no primeiro 

dia de aula.  

 

10) Ainda continuo com dúvidas. E agora, o que faço? 

Entre em contato conosco pelo contato@trupemiolomole.org e envie sua 

dúvida, e em breve responderemos você por lá. 


