
QUERES DAR UM WORKSHOP  
NO CURIOUS MONKEY? 

  

 
Vamos abrir o nosso novo centro cultural em Abril de 2020 e estamos empenhados em oferecer aulas com 
qualidade ligadas à criatividade e às artes a preços acessíveis. E precisamos de professores! Antes de te 
candidatares, criámos uma lista de orientações  do que valorizamos para que possas ver se a tua aula se encaixa 
com o projeto. Se achas que sim, contacta-nos através do formulário no nosso site ou email para 
ola@curiousmonkey.pt. Estamos à tua espera! 
  
Valores: Acreditamos que todas as pessoas são criativas por natureza e queremos providenciar um espaço 
acolhedor e uma comunidade que alimente o lado imaginativo e brincalhão das pessoas. Os nossos professores 
devem ser inclusivos, encorajadores e divertidos. 
  
Duração: Interessam-nos workshops de uma só tarde (min. 1.5 horas, máx. 3 horas), ou intensivos de um só dia 
(10am-4pm), mas também workshops mais extensos, até seis semanas. Se quiseres dar um curso mais longo, 
provavelmente terás de começar com um mais curto até aprovarmos o mais longo.   
  
Interacção: As aulas devem encorajar o diálogo - tanto entre alunos, como também com o tema em si. As aulas 
devem conter vários exercícios interactivos e ter um período de interacção social para que os alunos se possam 
conhecer e fazer a comunidade crescer. 
  
Preço: O Curious Monkey quer criar aulas inclusivas e acessíveis, compensando ao mesmo tempo os 
professores pelo seu trabalho incrível. Os nossos preços vão desde 8-10 euros por estudante/hora de aula. Se 
os materiais estiverem incluídos, o valor máximo pode ir até 12.50 euros por estudante/hora. À Curious Monkey 
será atribuído o valor mínimo de 20 euros por hora e um máximo de 35% do valor de inscrição. O restante é para 
os nossos fantásticos professores.  
  
O que ganhas com a Curious Monkey: Tens o nosso espaço à disposição — uma sala grande com janelas, 
mesas e cadeiras, que pode ser dividido num espaço de trabalho individual ou numa grande mesa comum. Um 
sistema de som básico, um projetor e ecrã vão estar ao teu dispôr. Iremos também gerir as inscrições e 
promoção do curso, para que te possas concentrar no que fazes melhor—ensinar! 
 
Línguas: As aulas deverão ser ou em Inglês ou Português. 
 
O que procuramos: Qualquer aula relacionada com criatividade, cultura ou arte. Escrita, narração, fotografia, 
desenho, etc. Interessa-nos em particular que as aulas tenham um formato “drop-in”, ou seja, para que o aluno 
tanto possa vir a uma só aula ou frequentar o ano todo. Por exemplo, uma noite desenho mensal, em que, num 
mês, a aula é sobre contorno, enquanto no mês a seguir a aula é de pintura gestual. Também iremos valorizar 
qualquer tipo de abordagem não-tradicional ao ensino do português (por favor não menciones o A1 ou o B2 😉) 
ou aulas acerca de aspectos da história portuguesa/cultura/arte.  
  
O que não estamos à procura: Apesar de apoiarmos o crescimento pessoal e a psicologia, a  Curious Monkey 
não irá disponibilizar workshops na área do desenvolvimento pessoal. E embora seja o nosso desejo criar aulas 
de arte, infelizmente não podemos incluir aulas que causem demasiada sujidade — infelizmente não teremos 
cerâmica ou pintura a óleo (talvez aguarelas).    

 
 

www.curiousmonkey.pt  

http://curiousmonkey.pt/aulas-classes/
mailto:ola@curiousmonkey.pt
http://www.curiousmonkey.pt/


DO YOU WANT TO TEACH A 
WORKSHOP AT CURIOUS MONKEY? 

 
  
We are opening our new cultural center in April 2020, and we are committed to providing quality classes about 
creativity and the arts at affordable prices. And we need teachers! Before you submit, we have put together 
guidelines so you can see if your class would be a good fit. If you think it is, please reach out via our pitch form 
on our website or email at ola@curiousmonkey.pt. We can’t wait to hear from you! 
  
Values: We believe everyone is inherently creative and want to provide a welcoming space and community to 
get in touch with that playful and curious side of people. Our classes and teachers should be inclusive, 
encouraging, and fun. 
  
Length: We are interested in one-evening workshops (min 1.5 hours, max 3 hours), one day intensives (e.g. 
10am-4pm), as well as longer workshops up to six weeks. If you would like to teach a longer course, we will 
probably have you give a short class before green-lighting the longer one.   
  
Interaction: Classes should encourage interaction—both with other students and the material itself. Classes 
should include lots of interactive exercises and build in social time so our students can meet each other and 
foster community. 
  
Pricing: Curious Monkey is about providing accessible and affordable classes while also compensating our 
teachers for their amazing work. Our pricing ranges from 8-10 euros per student per class hour. If materials are 
provided, the maximum can be raised to 12.50 euros/student/class hour. Curious Monkey takes a minimum of 20 
euros per hour and a maximum of 35 percent of inscription fees. The rest is for our wonderful teachers.  
  
What you get from Curious Monkey: We will provide you the space—a large room with huge windows and 
modular tables that can be divided into individual workspaces or one large table. A basic sound system, a 
projector, and a screen will be provided. We will also manage the sign-ups and promotion of the course, so you 
can concentrate on what you do best—the teaching! 
 
Languages: Classes should be either in English or Portuguese. 
 
What we are looking for: Any class that deals with creativity, culture, or art. Writing, storytelling, photography, 
drawing, etc. We are especially interested in courses that are drop-in in nature, so that a student may come just 
once or all year. An example of this might be a monthly drawing night where one month the lesson is blind 
contour and the next month is gestural drawing. We also would love any non-traditional approaches to learning 
Portuguese language (please no mention of A1 or B2 😉) or classes focused on aspects of Portuguese 
history/culture/arts.  
  
What we aren’t looking for: While we love personal growth and psychology, Curious Monkey will not be offering 
any sort of personal development workshops. And while we want to host art classes, unfortunately we can’t 
include any class that would create too much mess—sadly no ceramics or oil painting (but watercolor could 
work).  
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